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Introduction: Dental students are exposed to clinical environmental stresses in addition to educational environmental 

stresses. If psychological stressors become chronic and/or remain untreated, they result in psychological and physical 

symptoms. There are few studies about stress and dental students in our country. The aim of this study was to assess stress 

level and related factors sorted according to the academic year and gender, among dental students of Mashhad University of 

Medical Sciences during 2008-2009.  

Materials & Methods: This study was a description-analytical and cross-sectional study. In this research two 

questionnaires were used concurrently and the information obtained was analyzed by the SPSS software. 

Results: 52% of students showed abnormal levels of stress. Students of fourth academic year showed the highest level of 

stress. Stress levels in two genders were not significantly different. It was also characterized that university stressors played a 

more significant role in stress level than non-university stressors. 

Conclusion: Based on the results of this study, and the findings of, high levels of stress among dental students as well as 

the harmfulness of high levels of stress, greater attentions must be given to this issue by the uthorities. Furthermore, the forth 

year students who have recently entered the clinic, are in the greatest need of help.  
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بررسي ميزان هدف از اين تحقيق  .صورت گرفته استدر دانشجويان دندانپزشكي ايران  استرس ميزان راي سنجشتحقيقات اندكي ب

 آن عوامل مرتبط با سازي مشخصسال تحصيلي و جنسيت و نيز  به تفكيك در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ساستر

  .دوب

صورت  87-88در سال تحصيلي  ،در بين دانشجويان مقطع باليني دانشكده دندانپزشكي مشهدتحليلي -مطالعه توصيفياين  :ها مواد و روش

و پرسشنامه دوم خود ساخته محققين براي  DASS 21پرسشنامه اول  .سشنامه به طور همزمان استفاده شددو پر در اين تحقيق از. گرفت

با نرم افزار  ها آمده از پرسشنامه به دستاطالعات  .پاسخ دادند ها نفر از دانشجويان به پرسشنامه 173. بررسي عوامل توليد استرس بود

SPSS يها و آزمون ANOVA ،Duncan و  t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  

به  ميزان استرس در دانشجويان سال چهارم .دودنب از دانشجويان داراي استرس غيرطبيعي %52ي اين تحقيق نشان داد كه ها يافته :ها يافته

طور به  ي دانشگاهيزا استرسعوامل  .داشتن يدار معنيتفاوت جنس  دوهمچنين ميزان استرس در  .ي بيشتر از سايرين بوددار معنيور ط

  .دنشتي بيش از عوامل غيردانشگاهي در سطوح استرس اين دانشجويان نقش دادار معني

اين مقوله ضروري به  تر مسؤلين بهتوجه بيش ،در دانشجويان دندانپزشكي استرسبا توجه به نتايج اين تحقيق و باال بودن ميزان  :نتيجه گيري

   .مورد نياز است اند تري به دانشجويان سال چهارم كه به تازگي وارد كلينيك شده ويژههمچنين توجه  .رسد مي نظر

  .دندانپزشكي دانشجوي، زا استرسعوامل  استرس، :كليدي يها واژه
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  مقدمه

 و )1-3(پراسترس استاي  دندانپزشكي حرفه

ي ها طاز محي نيز به تبع آن ي دندانپزشكيها دانشكده

چرا كه عالوه بر  )4-10(.باشند ميآموزشي پر استرس 

كه ناشي از طبيعت شغلي خود -ي محيط باليني ها استرس

ي زا استرسدر معرض عوامل  - باشد مي رشته دندانپزشكي

  )11و12(.به محيط آموزشي هم قرار دارندمربوط 

عاليم قابل توجهي  گزارشات زيادي مبني بر مشاهده

شكي تاكنون از استرس در دانشجويان رشته دندانپز

به طور كلي دانشجويان اين  و )13و14(صورت گرفته است

ي تحصيلي ها رشته نسبت به دانشجويان ساير رشته

كشور  7كه در اي  در مطالعه )15و16(.هستندتر  مضطرب

مشاهده شد كه دانشجويان  ،اروپايي صورت گرفته است

استرس و آشفتگي ذهني سال اول كلينيك سطح بااليي از 

در صورتي كه  از طرفي مشاهده شده است )17(.اند داشته

ي محيطي براي مدتي طوالني باقي بمانند زا استرسعوامل 

 ،طرابضت جسمي و رواني همچون امنجر به بروز مشكال

مشكالت  ،عاليم قلبي و عروقي ،ترس ،افسردگي

تعريق بيش از  و لنفادنوپاتي، سردرد ،خوابي بي ،گوارشي

  )18(.شوند مي حد كف دست

ايجاد اختالل  ،ترين اثر استرس طوالني مدت زيانبخش

به  )19-21(.ستادگيري ادر عملكرد موثر قدرت تفكر و ي

 ،طوري كه دانشجوياني كه سطح بااليي از استرس دارند

ضعيف در كنترل فرآيند  ،خود را فاقد اعتماد به نفس

 ي كلينيكي خودها تحصيل و ناتوان در جبران ضعف

ايي يك رابطه معكوس نيز بين استرس و كار )22(.يابند مي

  )23و24(.آكادميك مشاهده شده است

نشان داده شده است دانشجوياني كه سطح باالتري از 

در شرايط مشابه ولي  نسبت به دانشجويان اضطراب دارند

 تري كسب نمرات ضعيف ،تر با سطح اضطراب پايين

  )25(.كنند مي

دانشجويان در رويارويي با  ،عالوه بر مسايل مذكور

ي ناسازگاري مانند روي ها استرس ممكن است پاسخ

و نيز مواد  ها سوء مصرف الكل و دارو ،آوردن به سيگار

به  )26(.دناز خود بروز ده اقدام به خودكشي ومخدر 

طوري كه در مقاالت مختلف ميزان شيوع خودكشي بين 
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آن در جامعه  برابر ميزان شيوع 5/5تا  5/2دندانپزشكان 

  )27و28(.گزارش شده است

 ي موجود در محيطزا استرساز اين رو شناخت عوامل 

 ضروري ي بالينيها و به خصوص محيط دانشكده هر

 ،در سراسر دنيا صورت گرفته براساس تحقيقات. نمايد مي

   .از امتحانات اند عبارت زا استرسمهم ترين عوامل 

نگراني براي كامل شدن  و ترس از افتادن درس

  )5و12و19و23و29(.منترريكا

رساني و  ي صورت گرفته در منابع اطالعها طي جستجو

تحقيقات اندكي در مورد  ،ي اطالعاتي داخليها بانك

 بررسي استرس در بين دانشجويان دندانپزشكي موجود

 عالوه بر آن شرايط متفاوت محيطي و تفاوت در .است

از اين  .كند تعميم نتايج را دشوار مي ،ي آموزشيها روش

به منظور شناخت عوامل تاثيرگذار در  اين تحقيقرو 

استرس موجود بين دانشجويان دانشكده دندانپزشكي 

 .مشهد صورت گرفت

   ها مواد و روش

 كليه ، شاملمورد بررسي در اين مطالعه جامعه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه  دانشجويان دندانپزشكي

در زمان انجام طرح در دانشكده دندانپزشكي مشغول به 

گفتني است كه دانشجويان علوم پايه  .بود بودند،تحصيل 

در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مكاني متفاوت مشغول 

 ،بنابراين تنها دانشجويان سال سوم .بودندبه تحصيل 

اين  .ندششم در اين تحقيق شركت نمود وپنجم  ،چهارم

صورت  1387-88مطالعه در نيمسال دوم سال تحصيلي 

از دو پرسشنامه به صورت همزمان در اين تحقيق  .گرفت

 21 استاندارد پرسشنامه ها، يكي از پرسشنامه .شد استفاده

به  همكاران و Lovibond توسط بود كه DASS-21 عبارتي

و  طراباض استرس، گيري ميزان منظور ارزيابي و اندازه

گفتني است اين آزمون  )30(.افسردگي ابداع گشته است

براي  )32(پناه مرادي و )31(و همكاران توسط صاحبي

به ارزش نمرات  .جمعيت ايران اعتباريابي شده است

در محدوده ، 14تا  0ده توسط اين پرسشنامه از آم دست

به  طبيعي غيربه باال، استرس  15استرس طبيعي است و از 

 بودخود ساخته محققين  ،پرسشنامه ديگر. آيد مي حساب

اعتبار و  معيارهاي مقاالت اپيدميولوژيك كه با توجه به

گيري قرار گرفت  قابليت اعتماد آن مورد ارزيابي و اندازه

براي بررسي روايي از نظر سه نفر از اساتيد  .و تاييد شد

داراي سابقه مشاوره دانشجويي و نمايندگان دانشجويان 

سه سال استفاده گرديد و پايايي آن با روش بازآزمايي به 

نفر از دانشجويان مورد تاييد و  15روز با كمك  10فاصله 

اين پرسشنامه در ابتدا شامل يك  .اصالح قرار گرفت

ي مرتبط با زا استرسسؤال كلي براي تفكيك عوامل 

  :بودي غيردانشگاهي زا استرسمسائل دانشگاهي و عوامل 

كداميك از عوامل زير اخيراً موجـب تـنش يـا فشـار     

مي توانيد يك يا چند گزينه (عصبي در شما گرديده است 

  ).انتخاب نمائيد

    �مسائل مرتبط با دانشگاه

    �مسائل عاطفي     �مسائل خانوادگي 

  �هيچ كدام       �مسائل ديگر 

گـزاره اصـلي خواهـان     21اين پرسشنامه طي  ،سپس

كه دانشـجو در   ،زا استرس مهمترين عوامل سازي مشخص

 .، بـود شـد  مـي  مواجه ها دندانپزشكي مشهد با آن دانشكده

  :از بودند اين عوامل عبارت

ي تئوري و آنچه در ها عدم هماهنگي بين آموزش .1

 ).عملي(شود  مي بخش يا فانتوم اجرا

عدم برآورده شدن نيازهاي دانشجويان توسط  .2

 دانشكدهسوولين م

عدم پاسخگويي تجهيزات موجود در بخش يا  .3

 فانتوم به نيازهاي دانشجويان
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 تدريس اساتيدعدم رضايت از روش  .4

عدم رضايت از برخورد اساتيد با دانشجويان در  .5

 ... بخش و

عدم رضايت از همكاري پرستاران با دانشجويان  .6

 در بخش يا فانتوم

عدم رضايت از مدت زماني كه دانشجويان ملزم  .7

 به حضور در بخش هستند

نگراني از آسيب زدن به بيماران در هنگام  .8

 حضور در بخش

ي عفوني در هنگام ها بيماري نگراني از ابتال به .9

 حضور در بخش

عدم رضايت از ارزشيابي عملكرد باليني  .10

 دانشجويان توسط اساتيد

تبعيض بين دانشجويان در پاسخگويي به  .11

 سؤاالت و ارزشيابي دانشجويان توسط اساتيد

مناسب نبودن برنامه ريزي واحدهاي تئوري و  .12

 عملي و انتخاب واحد

 كميل به موقعنگراني از عدم موفقيت در ت .13

 ريكارمنت

 نگراني در زمينه اشتغال و كاريابي در آينده .14

استرس به دليل افتادن در امتحانات پايان ترم يا  .15

 دوره باليني

 عدم رضايت از وضعيت مالي .16

 عدم رضايت از رشته تحصيلي .17

حجم زياد كارها و نبودن وقت آزاد براي  .18

 )تفريحغيردرسي و فعاليت هاي از قبيل ( ي ديگرها فعاليت

 نيكيكله ي الزم در پرها كسب نكردن مهارت .19

ي درسي ها عدم اعتماد به نفس در انجام فعاليت .20

 و عملي

ي اساتيد مختلف ها تعارض بين نظرات و آموزش .21

 يك بخش

 اساس مقاالتبر  ،گزينه 4گذاري هر گزاره از  ارزش

 ،متوسط=2 ،كم=1 ،اصالً=0 به صورت )33و34(موجود مشابه

  .بود، زياد=3

با  SPSS افزار آمده توسط نرم به دستاطالعات 

با توجه به نرمال  .مورد تحليل قرار گرفت 11 ويرايش

-براساس آزمون كلموگروف ها بودن توزيع داده

بر  t-test  و ANOVA ،Duncan يها از آزمون ،اسميرنوف

  .داستفاده شي خام ها روي داده

  ها يافته

نفر  79دانشجو شركت نمودند كه  173 ،در اين مطالعه

در اين  .بودند) %3/54(نفر مونث  94و ) %7/45( مذكر

) %1/30( نفر 52 دانشجوي سال سوم،) %7/23(نفر  41بين 

دانشجوي سال ) %7/23( نفر 41 دانشجوي سال چهارم،

 .جوي سال ششم بودنددانش) %5/22(فر ن 39پنجم و 

فراواني دانشجويان  ، DASS-21راساس نتايج آزمونب

 نفر 83) و كمتر 14نمره استرس (طبيعي  داراي استرس

و دانشجويان با استرس غيرطبيعي شامل تمام انواع ) 48%(

 نفر 90) و باالتر 15نمره استرس ( خفيف تا خيلي شديد

 22/16ميانگين نمره استرس در كل نمونه . بود) 52%(

)064/10SD= (نمره استرس به عبارت ديگر ميانگين . بود

. داشتقرار  در كل نمونه در محدوده استرس غيرطبيعي

 39/16 ميانگين نمره استرس در دانشجويان سال سوم

)720/8SD=( در  يعني در محدوده استرس غيرطبيعي

يعني در  )=383/11SD( 92/19دانشجويان سال چهارم 

در دانشجويان سال پنجم  ،طبيعي غير محدوده استرس

07/13 )867/8=SD (و  طبيعي سيعني در محدوده استر

يعني در ) SD=428/9( 41/14در دانشجويان سال ششم 

 بود طبيعي غيرمرز محدوده استرس طبيعي و استرس 
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كنيم، ميزان استرس  همانطور كه مشاهده مي. )1 نمودار(

سال چهارم بيشتر از بقيه است و پس از آن  در دانشجويان

  .داشتندو پنجم قرار  به ترتيب دانشجويان سال سوم، ششم

  

  

  

  

  

  
  

  توزيع ميزان استرس بر حسب سال تحصيلي:  1نمودار 

  

  

  

  

دانشجويان  ANOVAي جدول ها طبق خروجي

ي مختلف تحصيلي در ميزان استرس اختالف ها سال

براي بررسي ). =005/0P( ي را نشان دادنددار معني

نتايج نشان داد كه . از آزمون دانكن استفاده شدتر  دقيق

ي، استرس دار معنيدانشجويان سال چهارم در سطح 

 ندشتبيشتري نسبت به دانشجويان سال پنجم و ششم دا

)021/0P=(.  ميزان استرس در دانشجويان سال سوم با

هيچكدام از دانشجويان سال چهارم، پنجم و ششم اختالف 

 . شتندا 05/0ي را در سطح دار معني

 72/15ميانگين نمره استرس در دانشجويان مذكر 

)484/10SD= (و در  يعني در محدوده استرس غيرطبيعي

يعني در محدوده ) =733/9SD( 64/16دانشجويان مؤنث 

همانطور كه مشاهده  .)2نمودار ( بوداسترس غيرطبيعي 

ميزان استرس در دانشجويان مؤنث بيشتر از  گرددمي 

نبود  دار معنياما اين اختالف بود دانشجويان مذكر 

)67/0P= .( 

  

  

  

  
  

  توزيع ميزان استرس بر حسب جنسيت:  2نمودار 

  

  

  

  

 ،ذكر شد ها مواد و روش بخش همانگونه كه در

در  زا استرسبراي شناسايي عوامل  دومپرسشنامه 

كننده  دانشجوي شركت 173از  .دانشجويان به كار رفت

از دانشجويان فقط گزينه ) %8/42( نفر 74 در مطالعه،

از دانشجويان ) %1/8( نفر 14 ،"مسائل مرتبط با دانشگاه"

مسائل "و  "مسائل مرتبط با دانشگاه"دو گزينه 

مسائل مرتبط با "دو گزينه ) %4/6( نفر 11 ،"خانوادگي

دو گزينه ) %7/8( نفر 15، "مسائل عاطفي"و  "دانشگاه

0

10

20

30

سوم چهارم پنجم ششم

0

10

20

30

مونث مذكر

 نمره استرس

 نمره استرس



     
             

  

 )و همكاران مجيد اكبري(...                                                                                     بررسي ميزان استرس دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه                170

 

 نفر 2 و "مسائل ديگر"و  "مسائل مرتبط با دانشگاه"

به اين ترتيب . ندگزينه را انتخاب كرد هر چهار) 2/1(%

از ) %4/88( نفر 153شود كه در مجموع از  مشخص مي

 ،كه به اين سؤال پاسخ داده بودند) نفر 173( كل نمونه

دانشجويان مسائل مرتبط با دانشگاه از ) %45/77( نفر 134

از  %10و فقط  ندرا عاملي براي ايجاد استرس ذكر كرد

دانشجويان مسائل مرتبط با دانشگاه را غيرمرتبط با ايجاد 

  .ندستدان استرس مي

دهد كه اختالف  نشان مي ANOVAخروجي جدول 

يي مسائل مرتبط با دانشگاه نسبت زا استرسي در دار معني

وجود ..) . خانوادگي، عاطفي و( غيردانشگاهيبه مسائل 

  . داشت

سؤال به صورت چهار  B ،21 هپرسشنام هدر ادام

ي دانشگاهي مطرح زا استرساي مربوط به عوامل  گزينه

شده است كه فقط دانشجوياني به اين سؤاالت پاسخ 

ي آنها به سؤال كلي ابتداي ها ند كه در پاسخادد مي

  .وجود داشت "نشگاهمسائل مرتبط با دا" هپرسشنامه گزين

در دانشجويان با  زا استرسعوامل  هميانگين نمر 

كمتر از آن در  و 14داراي نمره استرس ( استرس طبيعي

 جويان با استرس غيرطبيعيو دانش) DASS-21آزمون 

-DASSو باالتر از آن در آزمون  15داراي نمره استرس (

 1 در جدول زا استرسبه تفكيك براي هر عامل  )21

جدول  22همانطور كه در رديف  .شود مي مشاهده

در دانشجويان  زا استرسبينيم، ميانگين مجموع عوامل  مي

و در ) »5/1« كمتر از حد متوسط( 15/1با استرس طبيعي 

بيشتر از حد ( 03/2دانشجويان با استرس غيرطبيعي 

جموع ميانگين م،  tطبق نتايج آزمون  .دوب) »5/1« متوسط

در دانشجويان با استرس غيرطبيعي به  زا استرسعوامل 

  .بود ي بيشتر از دانشجويان با استرس طبيعيدار معنيطور 

زا در دانشجويان  عوامل استرس هميانگين نمر 2 جدول

هاي مختلف تحصيلي نشان  را در سال با استرس غيرطبيعي

بينيم،  جدول مي 22همانطور كه در رديف . مي دهد

زا در دانشجويان سال سوم  ميانگين مجموع عوامل استرس

و سال ششم  96/1، سال پنجم 17/2، سال چهارم 86/1

طبق نتايج آزمون دانكن ميانگين مجموع عوامل . بود 83/1

داري  زا در دانشجويان سال چهارم به طور معني استرس

  .بودبيشتر از دانشجويان سال سوم، پنجم و ششم 

زا در دانشجويان  عوامل استرس هيانگين نمرم 3 جدول

با استرس غيرطبيعي را در دانشجويان مذكر و مؤنث نشان 

بينيم،  جدول مي 22همانطور كه در رديف . دهد مي

نث وزا در دانشجويان م ميانگين مجموع عوامل استرس

ولي باشد  مي) 97/1(دانشجويان مذكر  بيشتر از) 99/1(

  .)=67/0P( نبوددار  اين تفاوت معني
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  زا در دانشجويان با استرس طبيعي و غير طبيعي ميانگين نمره عوامل استرس:  1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  درجه استرس  زا عامل استرس رديف

  غير طبيعي  طبيعي

  51/1  36/1  عدم هماهنگي بين دروس تئوري و عملي 1

  16/2  05/1  دانشجويان توسط مسئولينعدم برآورده شدن نياز   2

  99/1  88/1  ها و فانتوم به نيازها عدم پاسخگوئي تجهيزات بخش  3

  67/1  40/1  عدم رضايت از روش تدريس اساتيد  4

  85/1  59/1  عدم رضايت از برخورد اساتيد با دانشجويان  5

  37/1  49/1  عدم رضايت از همكاري پرستاران در بخش  6

  89/1  85/1  مدت زمان روزانه حضور در بخشعدم رضايت از   7

  81/1  56/1  نگراني از آسيب زدن به بيمار در بخش  8

  71/1  63/1  ها نگراني از ابتال به بيماري عفوني در بخش  9

  17/2  83/1  عدم رضايت از ارزشيابي عملكرد باليني توسط اساتيد  10

  43/2  05/2 تبعيض بين دانشجويان توسط اساتيد  11

  38/2  95/1  مناسب نبودن برنامه ريزي اموزشي و انتخاب واحد  12

  requirement  74/1  63/2نگراني از عدم موفقيت در تكميل   13

  14/1  27/1  نگراني از اشتغال و كار يابي در آينده   14

  75/1  50/1  استرس از افتادن در امتحانات  15

  67/1  93/0  عدم رضايت از وضعيت مالي  16

  67/0  44/0  رضايت از رشته ي تحصيليعدم   17

  47/2  56/1  حجم زياد كارها در دانشكده و نداشتن وقت آزاد   18

  94/1  86/1  هاي الزم در پري كلنيك كسب نكردن مهارت  19

  65/1  98/0  نداشتن اعتماد به نفس در كارها  20

  23/2  79/1  تعارض در آموزش اساتيد مختلف يك بخش  21

  13/2  15/1  زا استرسمجموع عوامل   22
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  زا در دانشجويان با استرس غير طبيعي بر حسب سال تحصيلي ميانگين نمره عوامل استرس:  2جدول 

  سال تحصيلي  زا عامل استرس  رديف

  ششم  پنجم  چهارم  سوم

  24/2  54/1  66/1 10/1  عدم هماهنگي بين دروس تئوري و عملي 1

  62/2  04/2  93/1  62/1  عدم برآورده شدن نياز دانشجويان توسط مسئولين  2

  54/1  62/1  72/1  62/2  ها و فانتوم به نيازها عدم پاسخگوئي تجهيزات بخش  3

  54/1  36/1  55/1  29/1 عدم رضايت از روش تدريس اساتيد  4

  77/1  85/1  82/1  13/2  عدم رضايت از برخورد اساتيد با دانشجويان  5

  15/1  69/1  10/2  75/1  عدم رضايت از همكاري پرستاران در بخش  6

  85/1  30/2  93/1  50/1  عدم رضايت از مدت زمان روزانه حضور در بخش  7

  15/1  69/1  79/2  75/1  نگراني از آسيب زدن به بيمار در بخش  8

  38/1  31/1  12/2  80/1  ها نگراني از ابتال به بيماري عفوني در بخش  9

  08/2  41/2  89/1  71/1  عدم رضايت از ارزشيابي عملكرد باليني توسط اساتيد  10

  54/2  62/2  66/2  85/1  تبعيض بين دانشجويان توسط اساتيد  11

  23/2  62/2  81/2  67/1  مناسب نبودن برنامه ريزي اموزشي و انتخاب واحد  12

  requirement  00/2  66/2  27/2  07/2نگراني از عدم موفقيت در تكميل   13

  15/1  58/1  10/1  05/1  نگراني از اشتغال و كار يابي در آينده   14

  31/1  46/1  69/1  43/2  استرس از افتادن در امتحانات  15

  83/1  77/1  72/1  25/1  عدم رضايت از وضعيت مالي  16

  69/0  85/0  45/0  86/0  ي تحصيليعدم رضايت از رشته   17

  85/1  98/1  93/2  65/1  حجم زياد كارها در دانشكده و نداشتن وقت آزاد  18

  69/1  00/2  97/1  29/2  هاي الزم در پري كلنيك كسب نكردن مهارت  19

  00/1  23/1  34/1  08/2  نداشتن اعتماد به نفس در كارها  20

  15/2  42/2  86/1  85/1  تعارض در آموزش اساتيد مختلف يك بخش  21

  83/1  96/1  17/2  86/1 زا مجموع عوامل استرس  22
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  سدر دانشجويان با استرس غير طبيعي بر حسب جن زا استرسميانگين نمره عوامل :  3 جدول

  جنس  زا عامل استرس  رديف

  مؤنث  مذكر

  61/1  36/1  بين دروس تئوري و عمليعدم هماهنگي   1

  93/1  26/2  عدم برآورده شدن نياز دانشجويان توسط مسئولين  2

  18/2  89/1  و فانتوم به نيازهاها  عدم پاسخگوئي تجهيزات بخش  3

  56/1  39/1  عدم رضايت از روش تدريس اساتيد  4

  15/2  30/2  عدم رضايت از برخورد اساتيد با دانشجويان  5

  33/1  47/1  رضايت از همكاري پرستاران در بخشعدم   6

  85/1  76/1  عدم رضايت از مدت زمان روزانه حضور در بخش  7

  23/2  48/1  نگراني از آسيب زدن به بيمار در بخش  8

  76/1  55/1  ها نگراني از ابتال به بيماري عفوني در بخش  9

  27/2  95/1  عدم رضايت از ارزشيابي عملكرد باليني توسط اساتيد  10

  95/1  71/2  تبعيض بين دانشجويان توسط اساتيد  11

  00/2  74/2  مناسب نبودن برنامه ريزي اموزشي و انتخاب واحد  12

  Requirement  62/2  11/2نگراني از عدم موفقيت در تكميل   13

  20/1  13/1  نگراني از اشتغال و كار يابي در آينده   14

  82/1  74/1  استرس از افتادن در امتحانات  15

  45/1  97/1  عدم رضايت از وضعيت مالي  16

  60/0  77/0  عدم رضايت از رشته ي تحصيلي  17

  25/2  90/1  حجم زياد كارها در دانشكده و نداشتن وقت آزاد  18

  02/2  81/1  ي الزم در پري كلنيكها كسب نكردن مهارت  19

  42/1  10/1  نداشتن اعتماد به نفس در كارها  20

  28/2  90/1  اساتيد مختلف يك بخش تعارض در آموزش  21

 99/1  97/1  زا استرسمجموع عوامل   22

  

  

   بحث

شيوع استرس غيرطبيعي در  طبق نتايج تحقيق حاضر،

در بررسي كه  .بود %52دانشجويان دندانپزشكي مشهد 

دانشجويان چهار دانشكده براي تعيين شيوع استرس در 

شيوع استرس  ،انجام گرفت 2007پزشكي تهران در سال 

همچنين  )35(.گزارش شده است %7/40جويان در اين دانش

دانشجويان پزشكي مالزي صورت  بر روياي كه  مطالعه

د شيوع استرس در اين دانشجويان دا گرفته است؛ نشان 

استرس در توان گفت شيوع  لذا مي )36(.بوددرصد  9/41

دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي مشهد باال 

 رو يافتن علل و عوامل دخيل ضروري از اين .بوده است

  .نمايد مي

اي كه بر روي دانشجويان دندانپزشكي  در مطالعه

صورت  1380شهيد بهشتي در سال  دانشگاه علوم پزشكي
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به  ي نسبتدار معنيعوامل دانشگاهي به طور  گرفته بود،

در  )37(.يي بيشتري داشتندزا استرسگاهي عوامل غيردانش

به طور  ،زا استرستحقيق ما نيز عوامل دانشگاهي 

در  زا استرسي نسبت به عوامل غيردانشگاهي دار معني

  .ميزان استرس دانشجويان نقش داشتند

براي مشخص نمودن عوامل  حاضر در تحقيق

مورد بررسي قرار گرفتند  عامل 21 ،زا استرسدانشگاهي 

ي ميانگين نمره باالتري در دار معنيعامل به طور  7كه 

دانشجويان با سطوح استرس غيرطبيعي نسبت به 

اين عوامل  .دانشجويان با سطوح استرس طبيعي داشتند

  : عبارت بودند از

 نگراني از عدم موفقيت در تكميل به موقع- 1

   ريكارمنت

  دانشكده و نداشتن وقت آزادا در حجم زياد كاره- 2

  بعيض بين دانشجويان توسط اساتيدت- 3

   موزشي و انتخاب واحدآرنامه ريزي مناسب نبودن ب- 4

  تعارض در آموزش اساتيد مختلف يك بخش- 5

توسط عدم رضايت از ارزشيابي عملكرد باليني - 6

  اساتيد

  .عدم برآورده شدن نياز دانشجويان توسط مسئولين- 7

در دانشجويان  2007ه در سال اي ك در مطالعه

ميزان استرس  صورت گرفت، Fijiدر دانشگاه  دندانپزشكي

در دانشجويان سال سوم بيشتر از ديگر دانشجويان بود و 

 پس آن به ترتيب دانشجويان سال چهارم و پنجم قرار

در سال سوم وارد در اين دانشگاه دانشجويان  .داشتند

دانشگاه پزشكي مادريد همچنين در  )38(.نيك مي شونديكل

اسپانيا كه دانشجويان رشته دندانپزشكي در سال سوم وارد 

باالترين ميزان استرس در دانشجويان  نيز، شوند مي كلينيك

كمترين  سال سوم مشاهده شد و دانشجويان سال پنجم

در دانشجويان  1999در سال  )39(.ميزان استرس را داشتند

نيز  United medical & Dental schoolدندانپزشكي 

باالترين ميزان استرس در دانشجوياني كه تازه وارد 

در اين مطالعه مشابه  )33(.ك شده بودند مشاهده شدكليني

بيشترين ميزان استرس در دانشجويان  مطالعات مذكور،

ويان سال چهارم مشاهده جسال ورود به كلينيك يعني دانش

تواند باعث  نيك مييرسد ورود به كل به نظر مي. شد

بعد از  .استرس در دانشجويان دندانپزشكي شود

 به ترتيب دانشجويان سال سوم، دانشجويان سال چهارم،

  .ششم استرس كمتري را گزارش نمودند و پنجم

عوامل  هميانگين مجموع نمر 2با توجه به جدول 

در هر چهار گروه باالتر از متوسط بود و به طور  زا استرس

ي در دانشجويان سال چهارم بيشتر از دانشجويان دار معني

توان گفت عوامل  لذا مي. بودسال سوم، پنجم و ششم 

توانند علتي  مي 2 ي دانشگاهي ذكر شده جدولزا استرس

براي باال بودن استرس در دانشجويان سال چهارم باشد از 

عامل به  6ي ذكر شده در اين جدول، زا استرسعامل  21

ر دانشجويان سال چهارم نسبت به ي ددار معنيطور 

باالتري ه دانشجويان سال سوم، پنجم و ششم ميانگين نمر

  :ند ازبود اين عوامل عبارت. دشتندا

حجم زياد كارها در دانشكده و نداشتن وقت كافي  - 1

  )mean=93/2( ي غير درسي و تفريحها براي فعاليت

مناسب نبودن برنامه ريزي آموزشي و انتخاب  - 2

  )mean=81/2( واحد

 نگراني از آسيب زدن به بيمار در بخش - 3

)79/2=mean(  

 تكميل به موقع ريكارمنت عدم موفقيت در - 4

)78/2=mean(  

 تبعيض بين دانشجويان توسط اساتيد - 5

)66/2=mean(  
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عدم رضايت از ارزشيابي عملكرد باليني  - 6

  .دانشجويان توسط اساتيد

براي تعديل آنها و لذا كارشناسي در مورد عوامل فوق 

در وري آموزشي  و افزايش بهره در نتيجه كاهش استرس

  .اين دانشجويان الزم به نظر مي رسد

استرس در  هطبق نتايج تحقيق حاضر ميانگين نمر 

اما اين بود دانشجويان مؤنث بيشتر از دانشجويان مذكر 

در  زا استرسميانگين نمره عوامل  .نبود دار معنياختالف 

توان گفت عوامل  لذا مي ؛هر دو گروه باالتر از متوسط بود

مشابهي را بر دانشجويان  ي دانشگاهي اثر تقريباًزا استرس

در  2006در تحقيقي كه در سال  .مذكر و مؤنث دارند

مالزي صورت  Kabangsaanدانشجويان دندانپزشكي 

گرفت نيز ميزان استرس در دانشجويان مؤنث بيشتر از 

كه با ، نبود دار معنييان مذكر بود اما اين تفاوت دانشجو

همچنين در تحقيقي  )40(.نتايج تحقيق حاضر يكسان است

كه در دانشجويان دندانپزشكي نيجريه صورت گرفت، 

ميزان استرس در دو جنس يكسان گزارش شده است كه با 

  )41(.نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد

   نتيجه گيري

بودن ميزان استرس در بين دانشجويان با توجه به باال 

عوامل ذكر شده تر  بررسي دقيق رشته دندانپزشكي مشهد،

و تالش در جهت تقليل اين عوامل نيازمند توجه مسئولين 

 با توجه به نتايج اين مطالعه و مطالعات مشابه، .است

نياز به  ،اند دانشجوياني كه به تازگي وارد كلينيك شده

نسبت به دانشجويان ديگر مقاطع  توجه و حمايت بيشتري

 .دارند

   تشكر و قدرداني

و  دندانپزشكياز همكاري معاونت پژوهشي دانشكده 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه حمايت مالي را براي 

 .گردد مي انجام اين پژوهش فراهم نمودند، تقدير و تشكر
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