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 در يفرد تيشخص و يدندانپزشك يليتحص طيمح از يناش استرس
  رفسنجان يدندانپزشكه دانشكد انيدانشجو

  
  يبخش ديحم ،*زاده يكاظم نبيز

  
  

  چكيده
. است آور انيز يآموزش نظام يبرا موضوع نيا كه باشد، مي استرس جاديا يبرا ييها نهيزم يدارا يدندانپزشك يليتحص طيمح: مقدمه

 انيدانشجو توسط يفرد تيشخص از يناش استرس و يدندانپزشك يليتحص طيمح از شده درك استرس يبررس هدف با مطالعه نيا
  .شد انجام رفسنجان يدندانپزشكه دانشكد
 رفسنجان يدندانپزشكه دانشكد انيدانشجو كل از يسرشمار صورت به 1388 سال در مطالعه مورد نمونه ،يمقطعه مطالع نيا در: ها روش
 DES (Dental Environmentه شد ليتعده پرسشنام از يدندانپزشك طيمح از شده درك استرس سطح يبررس يبرا. شد انتخاب

Stress (به وسيلهها  داده. شد استفاده كودرون استرسه پرسشنام چهارم آزمون از يفرد تيشخص از يناش استرس يبررس يبرا و 
  .گرفتند قرار ليتحل و هيتجز مورد رسونيپ يهمبستگ بيضر و post hoc Tukey و  ANOVA,  ،T-test يها آزمون
 به شده درك استرس نيانگيم نيكمتر و نيشتريب. شد محاسبه) 4بر مبناي حداكثر ( 89/1±54/0 با برابر استرس يكل نيانگيم: نتايج

 نيانگيم نيكمتر و نيشتريب زا استرس يها طهيح نيب در. بود 54/1±29/0اول سال و 53/2±25/0 سوم سال انيدانشجو به مربوط بيترت
 نيشتريب »ينيبال ركوارمنت كردن كامل«. بود 06/1±53/0 يشخص عوامل و 39/2±83/0يكينيكل كاره طيح به مربوط بيترت به
 نيب يطيمح استرس درك نظر از يمعنادار تفاوت كل در. داد اختصاص خود به زا استرس عوامل نيب در را 95/2±06/1نيانگيم

 نيب يهمبستگ نيهمچن .بودند ياسترس تيشخص يدارا انيدانشجو درصد 05/0P<.(  8/84( نشد مشاهده پسر و دختر انيدانشجو
  .)=r=54/0p ,17/0( نداشت وجود يفرد استرس و DES كل نيانگيم

 طهيح به مربوط شده درك استرس نيشتريب كه است برخوردار متوسط يسطح از كل در ،يپزشكندندا طيمح در استرس: گيري نتيجه
 استرس كه شود نمي باعث نيا يول برخوردارند ياسترس تيشخص از يدندانپزشك رشته انيدانشجو از ياديز درصد. است كينيكل كار
با توجه به وجود باالترين سطح استرس در بين دانشجويان سال سوم، توصيه مي شود اقدامات خاص   .كنند درك شتريب زين را طيمح

  .براي اين دوره حساس از آموزش دندانپزشكي در نظر گرفته شود
  

  يفرد تيشخص ،يدندانپزشك يدانشجو آموزش، استرس،: هاي كليدي واژه
  477تا  467):5(11 ؛1390آذر/ پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
  

   
                                                            

 كس،يودانتاند يآموزش گروه ،)ارياستاد( زاده يكاظم نبيز دكتر :نويسنده مسؤول *
. ايران كرمان، رفسنجان، رفسنجان، يپزشك علوم دانشگاه ،يدندانپزشك دانشكده

z_kazemizadeh@rums.ac.ir  
 رفسنجان، يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك آموزش توسعه مركز ،)يمرب( يبخش ديحم

  )bakhshi_hamid@yahoo.com( .ايران كرمان، رفسنجان،
اصالح شده و  18/10/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  5/3/89اين مقاله در تاريخ 

  مقدمه
 استفاده آن از گسترده به طور امروزه كه استرسه كلم
 يسل هنس توسط يالديم 1936 سال در شود، مي
 برابر در بدن پاسخ از است عبارت استرس. شد فيتعر

                                                                                               
  .پذيرش گرديده است 3/12/89در تاريخ 
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  .)1(شده درك ديتهد اي و رييتغ ،تقاضا هرگونه
 و يدندانپزشك انيدانشجو انيم در استرس يبررس
 در توجه مورد موضوعات از يكي برآن مؤثر عوامل

 جينتا). 9تا2(است بوده مختلف يكشورها نيمحقق انيم
 رشته نيا در انيدانشجو كه است نيا از يحاك مطالعات

 از يريچشمگ سطح خود يليتحصه دور طول در
 نيمحقق ضمن در .)11و10(كنند مي تجربه را استرس

 نيتر تنش پر جزء يدندانپزشكه حرف كهاند  نموده انيب
 در يشغل يها تنش است ممكن و). 12(باشد مي مشاغل

 يط در يآموزش يندهايفرآ در شهير يدندانپزشك
  ).13و7و6(باشد داشته يليتحص دوران

 استرس باعث يمختلف عوامل يدندانپزشكه رشت در
 نيتر مهم كه است داده نشان مطالعات جينتا. شود مي
 اداره و ينيبال اقدامات نمرات، و امتحانات به مربوط آنها

 )Requirement( ركوارمنت كردن ليتكم ماران،يب كردن
 و پرسنل ،دياسات با دانشجو نيب متقابل روابط ،ينيبال

 و خانواده انتظارات با برخورد و گريد انيدانشجو
 كي جينتا نيهمچن .)15و14و8و2(باشد مي دوستان
 در استرس نيشتريب كه داد نشان ييايآس مطالعه
 از بعد نيوالد با ههمواج از ترس به مربوط انيدانشجو
 نيوالد يپافشار با كه يانيدانشجو و بود شدن مردود
 به نسبت يشتريب استرس از بودند شده رشته نيا وارد
  ).4(بودند برخوردار نيريسا

 يدندانپزشك انيدانشجو يبرا استرس يها نهيزم وجود
ه نيزم در دياسات يبرا ييها چالش تا شود مي باعث

 يآموزش نظام ضرر به امر نيا و ديآ به وجود آموزش
 نمودن فراهم وها  تنش كردن محدود). 17و16(باشد مي
 دياسات اهداف جمله از انيدانشجو يبرا مساعد طيشرا

 ازين هدف نيا به يابيدست يبرا). 18(است يدندانپزشك
 ساختار و يدندانپزشك طيمح از حيصح شناخت به

  .باشد مي انيدانشجو يتيشخص
 و يافسردگ ،يخستگ مانند يعوارض تواند مي استرس
 ممكن حال نيع در. باشد داشته دنبال به را اضطراب

 رو مواد، مصرف سوء به منجر عوارض نيا است
). 22تا19(گردد يخودكش يحت و الكل به آوردن

 يبرا حد از شيب استرس كهاند  كرده انيب پژوهشگران
 يرو بر يبخش انيز اثرات يدندانپزشك انيدانشجو
 خواهـــد آنها يشغــله نديآ و يروح ،يجســم سالمت
  ).25تا23و 3(داشت
 عوامل تيتقو اي و كاهش در را يمهم نقش تيشخص
 شود مي باعثها  انسان تيشخص. دينما مي فايا زا استرس
 در بحث. ديآ به وجود دادهايرو از يمتفاوت يها برداشت

 دساز يم آشكار را تيشخص كه يفرد يرفتارها مورد
 نيا در و باشد مي يروانشناس يها مقوله نيدشوارتر از
 يطراح تيشخص يبررس جهت ييها آزمون زين انيم

 به يحدود تا توان مي قيطر نيا از كه است شده
 تيشخص). 26(برد يپ تيشخص مختلف يها جنبه

 افراد نيب در موجود يتيشخص يها پيت از يكي ياسترس
 آن از ريپذتأثير يزندگ مختلف يها جنبه و است
 نيچن يدارا كه يانيدانشجو انيم نيا در .باشد مي

 و فراز يآموزش نديفرا روند در باشند مي يتيشخص
 از يآگاه با دياسات و نمود خواهند دنبال را ييها بينش

 در را يمهم نقش خود نيمخاطب نيب در استرس سطح
 بهبود باعث امر نيا يعبارت به و دارند آن كاهش
  .شد خواهدها  دانشكده سطح در يآموزش تيوضع

 در زا استرس عوامل شناخت نهيزم در يمختلف مطالعات
 است شده انجام كشورها ريسا در يدندانپزشك طيمح
 تيشخص از يناش استرس با آن ارتباط كنون تا يول

 آثار استرس كه ميدان مي يطرف از. است نشده يبررس
 در و دينما مي جاديا انيدانشجو روان و جسم بر را بدي
 شناخت با لذا ،شد خواهد يآموزش ركود باعث جهينت
 نيب در آن يبررس و استرس جاديا يها نهيزم

 خواهد عوامل نيا كاهش در يانيشا كمك انيدانشجو
 تيفيك يارتقا در زين يمؤثر يها گام بيترت نيا به و شد

 يبررس مطالعه نيا از هدف. شود مي برداشته آموزش
  :بود ريز موارد
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 يفرد تيشخص و يدندانپزشك يليتحص طيمح از يناش استرس  همكارانو  زاده زينب كاظمي
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 درمورد انيدانشجو نظرات ازيامت نيانگيم نييتع - 1
 - 2 يدندانپزشك يليتحص طيمح يزا استرس عوامل

 نيب در يفرد تيشخص از يناش استرس نييتع
 نيانگيم نيب ياحتمال رابطه - 3 يدندانپزشك انيدانشجو

 ياسترس تيشخص يدارا كه يانيدانشجو و DES يكل
  .باشند مي

  
  ها روش

 انيدانشجو از نفر 138 تعداد يمقطعه مطالع نيا در
يه كل شامل كه 88- 89 يليتحص سال اول مسالين

 يدندانپزشكه دانشكد ششم تا اول سال انيدانشجو
 روش به بود رفسنجان يپزشك علوم دانشگاه
  .شدند انتخاب يسرشمارگيري  نمونه

 دو از استفاده با اطالعات يگردآور روش مطالعه نيا در
 افتهي رييتغ نوع كه اول پرسشنامه. گرفت صورت پرسشنامه
 بود، )DES(Dental Environment stress) )3 پرسشنامه

 سال جنس، سن،از قبيل ( كيدموگراف اتيخصوص اساس بر
 يفاكتورها ،)1- 3 نهيگز( يزندگ محل طهيح پنج و) يليتحص
 ،)13- 18نهيگز(يآموزش طيمح ،)4- 12نهيگز( يشخص

 نهيگز( يكينيكل يفاكتورها و) 19- 25نهيگز( كيكارآكادم
 از كي هر سنجش يبرا). 1 جدول( ديگرد ميتنظ) 26- 37

 به كه چهار تا صفر اسيمق از طهيح هر در زا استرس عوامل
 بود، اديز يليخ و اديز ،يحدود تا ،يكم چ،يه برابر بيترت

 و يمحتو ييروا روش با پرسشنامه ييروا. شد استفاده
 ،يسيانگل مترجم كارشناس نظرات از استفاده با يصور

 با آن ييايپا و ؛يدندانپزشك و يروانپزشك متخصصان
  ).α=85/0( شد مشخص كرونباخ يآلفا آزمون از استفاده

 استرس آزمون چهارم قسمت از برگرفته دوم پرسشنامه
 از يناش استرس يابيارز يبرا و بود) 26(كودرون
 23 يحاو پرسشنامه نيا. شد برده كار به تيشخص
 اساس بر. بود ريخ و بله يها پاسخ با سؤال

 ازيامت كي مثبت پاسخ هر ،پرسشنامه نيا دستورالعمل
 گفت توان مي كند كسب ازيامت 5 از شتريب فرد اگر و دارد

 كه آنجا از. است برخوردار ياسترس تيشخص از كه
 ييايپا بيضر و بوده استاندارد كودرون سنجش اسيمق
 آن يعلم اعتماد نييتع به يازين لذا شده نييتع قبل از آن

  .نبود
 به را آنها ،ها پرسشنامه شدن آماده از بعد پژوهشگر
 اهداف انيب و الزم حاتيتوض همراه به فايا جمع صورت

 ششم تا اول سال انيدانشجو ارياخت در قيتحق
 صورت به كه خواست شانيا از و داد قرار يدندانپزشك

 از. دهند ليتحو و نموده ليتكم راها  پرسشنامه كامل
 كينيكل وارد هنوز دوم و اول سال انيدانشجو كه آنجا
 سؤاالت آنها نيب شده عيتوزه پرسشنام ،بودند نشده

آوري  جمع از بعد. نداشت را يكينيكل موارد به مربوط
 حذف ناقص و جواب بدون يها پرسشنامه ،ها پاسخ
 125 شده، عيتوز پرسشنامه138 از بيترت نيبد و شدند

 زانيم( شد داده عودت كامل صورت به پرسشنامه
  .)درصد 58/90= يده پاسخ
 مورد SPSS-14 يافزارآمار نرم از استفاده باها  داده
 يها طهيح سهيمقا يبرا. گرفتند قرار ليتحل و هيتجز

 نيب در يدندانپزشك طيمح از شده درك استرس
 و one way ANOVA آزمون از يليتحص يها سال
ها  طهيح نيا سهيمقابراي  و  Tukey آن يبيتعق تست

 استفاده T-test آزمون از پسر و دختر انيدانشجو نيب
 طيمح از شده درك استرس ارتباط يبررس يبرا. شد

 بيضر از تيشخص از يناش استرس و يدندانپزشك
  .شد گرفته كمك رسونيپ يهمبستگ

  
  نتايج

كننده در اين پژوهش  توزيع فراواني دانشجويان شركت
  .بيان شده است 2بر حسب سال تحصيلي در جدول 

 درك استرسه دربار انيدانشجو نظرات يكل نيانگيم
 با برابر رفسنجان يدندانپزشك طيمح در شده

 عواملهاي  طهيح نيب در. باشد مي 54/0±89/1
 به مربوط شده جاديا استرس زانيم نيشتريب ،زا استرس
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  .بود) 06/1±53/0( »يشخص عوامل« به مربوط زا استرسه طيح نيكمتر و )39/2±83/0( »يكينيكل كار«
  

 DES هشد ليتعد هپرسشنام با مطابق انيدانشجو يبرا استرس منابع نيانگيم :1 جدول

  انحراف معيارو  ميانگين  منابع استرس
  84/1±)12/1( خانواده از دور كردنيزندگ-1
  11/2±)08/1( دروسةمطالع يبرا مناسب طيمحنبودن-2
  09/2±)07/1( استراحت يبرا مناسب محلنبودن-3
  35/1±)31/1(  يجسم سالمتنداشتن-4
  78/1±)98/0( استراحت يبرا يكاف وقتنداشتن-5
  80/0±)26/1( خانواده در يمال تيمسؤولداشتن-6
  83/0±)95/0(  تيمسؤول نيچندداشتن-7
  56/1±)07/1( هارشتهريساباسهيمقادر التيتعط زمان بودنكم-8
  68/0±)73/0( دانشگاهطيمحدرمخالف جنس با ارتباط يبرقرار-9

  60/0±)85/0( ازدواجانداختن قيتعو به دراجبار-10
  45/0±)80/0( شدنداربچهانداختن قيتعو به دراجبار-11
  48/1±)06/1( واحدهاافتادنازبعدخانواده با شدن برو ازروترس-12
  99/1±)11/1( ياجتماعتيموقع،تيجنساساسبرانيدانشجو نيب شدن قائل ضيتبع-13
  47/2±)04/1( كيآكادماييكينيكلكار مورد در استادانتقاد-14
  81/1±)05/1( دانشكده ومقرراتنيقوان-15
  98/1±)95/0( و پاسخ به سواالتاشكاالترفعيبرادياسات نبودن دسترسدر-16
  32/2±)06/1( نامناسب بودن روش تدريس اساتيد-17
  77/1±)79/0( ازينمورديعلم منابع ننبود دسترسدر-18
  16/2±)97/0(  حجم تكاليف درسي-19
  74/1±)95/0( نمرهيبراها  يهمكالس بارقابت-20
  79/2±)98/0(  امتحانات و نمره-21
  91/1±)09/1(  ها واحدتداخل-22
  56/2±)07/1(  يدرس يها واحد نكردن پاس از ترس -23
  27/2±)01/1(  يشغل ندهيآ با ارتباط در ينگران -24
  26/2±)11/1(  يدندانپزشك حرفه در تيموفق عدم از ترس -25
  45/2±)13/1(  درمان يبرا ماريب امدنين اي كردن ريد -26
  
 
 سوم سال انيدانشجو به مربوط ،كل نيانگيم نيشتريب
 انيدانشجــو به مربوط آن نيكمــــتر و )25/0±53/2(

 در كل نيانگيم نيب اختالف. بود) 54/1±29/0( اول سال
 يليتحص يها سال ريسا به نسبت سوم سال انيدانشجو

 به طور اول سال از چهارم سال انيدانشجو نيهمچن و
  ).>05/0P(بود شتريب يدارمعنا
 استـرس نظر از نيانگيم نيشتريب يكينيكل كار طهيح در

 به مربوط كينيكله دور انيدانشجـو نيب شده درك
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 مربوط آن نيكمتر و )47/3±23/0( سوم سال انيدانشجـو
 نيانگيم زانيم و بود)00/2±74/0( ششم سال انيدانشجو به

به  ششم سال سمت به سوم سال از يكينيكل كار استرس
 نيا درها  نيانگيم نيب اختالف. داشت كاهش ينزول طور
 مقطع انيدانشجو گريد و سوم سال انيدانشجو نيب طهيح
  ).>05/0P(بود معنادار يآمار نظر از كينيكل
 استــرس نيانگيم نيشتريب ــكيآكادم كار طهيح در

 انيدانشجــو به مربوط انيدانشجــو نيب در شـده درك
 به مربوط آن نيكمتر و) 70/2±51/0( سوم سال

 نيب اختالف. بود )95/1±83/0( ششم سال انيدانشجو
 انيدانشجو در طهيح نيا در شده درك استرس نيانگيم

 يها سال انيدانشجو از يمعنادار به طور سوم سال
 ).>05/0P()بود شتريب ششم و پنجم ،اول
 درك استــرس نيانگيم نيشتريب يآموزش ــطيمح طهيح در

 سوم سال انيدانشجـو به مربوط انيدانشجــو نيب در شده
 اول سال انيدانشجو به مربوط آن نيكمتر و )56/0±39/2(

 نيشتريب يشخص يها فاكتور طهيح در. بود) 62/0±79/1(
 سوم سال انيدانشجو به مربوط شده درك استرس نيانگيم

 سال انيدانشجو به مربوط آن نيكمتر و) 64/0±27/1(
 و آموزش يها طهيح در. بود) 95/0±63/0( ششم

 يها سال نيب يمعنادار اختالف ،يشخص يها فاكتور
  .نشد مشاهده يليتحص
 درك استــرس نيانگيم نيشتريب يزندگ محـله طيح در

 سال انيدانشجــو به مربوط انيدانشجــو نيب در شده
 به مربوط آن نيكمتر و )40/2±69/0( ســوم
 نيب اختالف. بود) 44/1±92/0( اول سال انيدانشجو

 و سوم سال انيدانشجو در طهيح نيا درها  نيانگيم
به  يآمار نظر از اول سال انيدانشجو به نسبت چهارم
  ).>05/0P(بود شتريب يمعنادار طور
 كامل« بيترت به انيدانشجو نظر از پژوهش نيا در

 يكينيكل عملكرد يابيارزش نحوه« ،»ركوارمنت كردن
 اي كمبود« ،»نمرات و امتحانات« ،»بخش دياسات توسط

 در ماريب يرو كار زمان بودن كم«،»وسايل بودن وبيمع
 در »يدرس يها واحد نكردن پاس از ترس«و» كينيكل

 كه يحال در.است بوده عوامل نيزاتر استرس صدر
 و »دانشگاه طيمح در مخالف جنس با ارتباط جاديا«
 به در اجبار« و »ازدواج اختناند قيتعو به در اجبار«

 عوامل نيكمتر عنوان به» شدن دار بچه اختناند  قيتعو
  .)2جدول( اند شده يمعرف زا استرس

  

  
  توزيع فراواني دانشجويان شركت كننده بر حسب سال تحصيلي :2 جدول

  )درصد(تعداد  هلأمت  دختر  پسر  سال تحصيلي  مقطع تحصيلي
  23)4/18(  -   9  14  اول  علوم پايه

  22)6/17(  -   13  9  دوم  
  20)16(  3  5  5  سوم  كلينيك

  21)8/16(  4  16  5  چهارم  
  21)8/16(  2 15 6  پنجم 
  18)4/14(   15 3  ششم 

  125)100(  9 83 42   جمع كل
  
  
 از يتفاوت پسر و دختر انيدانشجو نيب يكل يبررس در
 از يناش استرس نيانگيم و، نداشت وجود يآمار نظر

 كه باشد مي مردان از شتريب زنان در»يزندگ محل«ه طيح
 گريد در نيانگيم ).>05/0P(بود معنادار يآمار نظر از
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 اختالف نيا يول بود زنان از شتريب مردان درها  ــطهيح
  ).3 جدول(نبود معنادار يآمار نظر از
 هيروح يدارا انيدانشجو درصد 8/84 كودرون تست در

 81 مردان در و درصد 7/86 درزنان كه بودند ياسترس
 جينتا در. بودند ياسترس تيشخص يدارا افراد درصد

 انيدانشجو در DES نيانگيم نيب يهمبستگ مطالعه نيا
ه پرسشنام قيطر از شده يبررس يفرد استرس و

 4 جدولدر ). =r=54/0p ,17/0( امدين به دست كودرون
ها و استرس ناشي از  آناليز همبستگي بين حيطه

  .شخصيت به تفكيك جنسيت بيان شده است
  

  زا در بين دانشجويان دختر و پسر دندانپزشكي ي استرسها ميانگين و انحراف معيار حيطه: 3جدول 
  t  p دختر پسر  حيطه

 01/0 - 62/2  48/6±97/2  19/5±58/1  محل زندگي
 98/0 32/0  25/9±48/5  14/10±87/2  فاكتور شخصي
 55/0 58/0  21/12±76/4  66/12±12/3  محيط آموزش
 09/1 27/0  37/15±62/5  35/16±18/2  كار آكادميك
 1 07/0//7  85/28±93/10  57/33±34/6  كار كلينيكي

  
  ناشي از شخصيت به تفكيك جنسيتزا و استرس  هاي استرس آناليز همبستگي بين حيطه: 4جدول 

  †كار كلينيكي  كار آكادميك  محيط آموزش  فاكتور شخصي  محل زندگي  جنسيت
 027/0 189/0 798/0*  434/0  519/0  پسر
 316/0 ††262/0 020/0  348/0  040/0*  دختر

 است دانشجويان دوره كلينيكمربوط به فقط  †

 >05/0pضريب همبستگي پيرسون  ††

  
  بحث

 يدندانپزشك انيدانشجو نظرات ،يمقطعه مطالع نيا در
 عوامل به نسبت رفسنجان يپزشك علوم دانشگاه
اي  پرسشنامه به وسيله ،يدندانپزشك طيمح در زا استرس

 پنج در ،بود DESه پرسشنام از برگرفته كه شده ليتعد
 كار ،يآموزش طيمح ،يشخص عوامل ،يزندگ محله طيح

  .گرفت قرار يبررس مورد يكينيكل كار و كيآكادم
 نيانگيم ،دانشكده نيا انيدانشجو نظرات به يكل نگاه در

 برابر يدندانپزشــك طيمح در زا استرس عوامل به يده نمره
 نظرات سنجش اسيمق گرفتن نظر در با. بود 89/1 54/0 با

 نيانگيم ،DES(4-0) هشد ليتعده پرسشنام در انيدانشجو
 شده جاديا استرس كه است نيا انگريب آمده دست به

 رشته نيا انيدانشجو نيب در يدندانپزشك طيمح از يناش

. است برخوردار متوسط يسطح از رفسنجان شهر در
ه پرسشنام به وسيله را يقيتحق) 2(نسب يفرهاد و دالبند
DES ه دانشكد در) 1- 5 يده نمـــــره اسيمق( شده ليتعد

 استرس يكل نيانگيم و ،دادند انجام همدان يدندانپزشك
 انيب 6/2±5/0 با برابر انيدانشجو نيدرب را شده درك

 قيتحق در استرس سطح از آمده به دسته جينت. نمودند
 و) 3(دوينا .داشت يهمخوان ما مطالعه با باًيتقر آنها

 استرس نيانگيم كه كردند انيب  همكارانشان و) 8(مورس
 قرار متوسط يسطح در انيدانشجو كل در شده تجربه
 به دست استرس سطح با مشابه زين آنهاه جينت كه دارد،
 نيا در جينتا بودن كينزد علل. باشد مي ما قيتحق در آمده

 در يآموزش ستميس تشابه از يناش تواند مي مطالعات
  .باشد مطالعه مورد يدندانپزشك يها دانشكده
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 كل در كيتفك به زا تنش يها طهيح حاضر پژوهش در
 نيا از حاصله جينت و ،ديگرد يبررس انيدانشجو
 مربوط استرس درك نيباالتر كه بود آن انگريب ،يبررس

 يابيارز نيا در يطرف از. باشد مي يكينيكل كاره طيح به
 سال انيدانشجو به مربوط شده درك استرس نيشتريب

 توسط كينيكله طيح در استرس شتريب درك. بود سوم
 نيهمچن .)8و5تا3(است شده تأييد زين گريد مطالعات جينتا
 در انيدانشجو كه دادند نشاننيز  يقبل يها پژوهش جينتا

 با سهيمقا در را يشتريب استرس كينيكل به ورود يابتدا
 باال). 27و8و6تا3(كنند مي تجربه قبل يها سال انيدانشجو
 به نسبت كينيكل مقطع انيدانشجو در استرس سطح بودن
 دو نيا نيب ريچشمگ يها تفاوت از يناش هيپا علومه دور
 علوم مقطع نيب مهم يها تفاوت جمله از. باشد مي مقطع

 يها مهارت آموزش شروع به مربوط كينيكله دور و هيپا
 پرسنل با تعامل آموزش،ه ويش در رييتغ ،ينيبال و يعمل

. باشد مي مارانيب نمودن اداره و مختلف يها بخش
 يبرا يدانيم ،انيدانشجو يبرا كينيكله دور نيهمچن
 يربنايز كينيكل آموزشه دور .است رشته نيا در يآمادگ
 به را انيدانشجوه ژيوه توج لذا ،بوده يدندانپزشكه حرف
 يبرا را خود تالش انيدانشجو و دهد مي اختصاص خود
 قبول قابلاي  حرفه يها مهارت از يسطح به دنيرس

 و فراز از انيدانشجو ريمس نيا در. ندينما مي معطوف
 درك و نموده عبور يگوناگون يآموزش يها بينش
 كه آنجا از .داشت خواهند را استرس از يشتريب

 طبق باشند مي ريمس نيا يابتدا در سوم سال انيدانشجو
  .داشتند را استرس از درك نيشتريب مطالعه نيا جينتا
 از يحاك ،انيدانشجو در يكل شده درك استرس نيانگيم
 يدندانپزشك اول سال انيدانشجو در آن بودن نييپا

 و) 2(دالبند مطالعات با مشابه حاصل جهينت. است رفسنجان
 در) 7(همكاران و وسترمن مطالعات با يول، بود) 3(دوينا
 .داشت رتيمغا يجيف در) 8(دراوو و مورس و متحده التيا

 كه يمطالعات و قيتحق نيا در موجود تفاوت دارد احتمال
 از انيدانشجو گريد با سهيمقا در آنها اول سال انيدانشجو

 ستميس به مربوط نبودند، برخوردار يكمتر استرس
 تطابق عدم اي ،بوده دالوروديجد انيدانشجو يبرا يآموزش

 خانواده از دور يزندگ يبرا شده ارائه التيتسه با آنها
  .گرفت نظر در ديبا زين راها  فرهنگ نقش نيهمچن و باشد

 تواند مي ،اول سال انيدانشجو در استرس بودن نييپا
 منابع به نسبت تجربه نداشتن اي و بودن نييپا به مربوط
 عامل نيشتريب. باشد كينيكله طيح جمله از استرس
 نمرات و امتحانات عامل انيدانشجو نيا يبرا زا استرس

 ،مطالعه يبرا يكاف وقت نداشتن ،يدرس فيتكال حجم. بود
 نبودن دسترس در و نمره يبراها  يهمكالس با رقابت
 بودند يعوامل از آنها سؤاالت به ييگو پاسخ يبرا دياسات
 نيب در فقط برتر يزا استرس عامل شش نيب در كه

 يذهن اشتغال .ديگرد مشاهده اول سال انيدانشجو
 در دانشگاه به ورود بدو در يدندانپزشك انيدانشجو
 به ييگو پاسخ يبرا دياسات نبودن دسترس در مورد

 يبرا آنهاه دغدغ از گرفته نشأت است ممكن آنها سؤاالت
 به. باشد يدندانپزشك زيبرانگ  سؤال ميمفاه يريفراگ

 ليتحل و هيتجز به قادر ييتنها به انيدانشجو گريد عبارت
 سؤاالت نيا به ييگو پاسخ مرجع تنها و نبوده ميمفاه نيا
 با سهيمقا در يدرس فيتكال حجم. دانند مي دياسات را

 وقت اختصاص به ازين و است باالتر رستانيدبه دور
 اول سال انيدانشجو در لذا. باشد مي آنها يبرا يشتريب
 يفعل تيموقع با يقبل عادات يهماهنگ عدم علته ب

 جاديا يشتريب استرس يدرس فيتكال حجم ،يليتحص
  .دينما مي

 كامل ان،يدانشجو كل در كه داد نشان حاضره مطالع
 يكينيكل عملكرد يابيارزش نحوه ،ينيبال ركوارمنت كردن
 وبيمع اي كمبود نمرات، و امتحانات بخش، دياسات توسط
 از ترس و ماريب يرو بر كار زمان بودن كم وسايل، بودن
 به نسبت يشتريب استرس ،يدرس يها واحد نكردن پاس
  .كنند مي جاديا عوامل ريسا

 عامل دو »ركوارمنت كردن كامل« و »نمرات و امتحانات«
 كه باشد، مي برتر يزا استرس عوامل نيب در شده مطرح
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اين مطلب در مطالعات ديگري نيز تأييد شده 
 امتحانات،ه نيزم در استرس كاهش يبرا. )15و14(است

 انيدانشجو يابيارز يها روش در يبازنگر به ازين
ه ب انيدانشجو كه يصورت در رسد مي نظر به. باشد مي
 ترم طول در ترم، هر انيپا در يقبوله نمر كسب يجا
  .شد خواهند متحمل را يكمتر استرس ،شوند يابيارز
 نيانگيم نيشتريب »ركوارمنت كردن كامل« ما قيتحق در
 كم. داشت انيدانشجو نظرات نيب در را استرس جاديا

 يبرا زمان نبودن يكاف ،كننده مراجعه مارانيب تعداد بودن
 بودن وبيمع اي و كمبود و ينيبال ركوارمنت نمودن كامل

 نيا در استرس جاديا در ليدخ عوامل از موجود امكانات
 يآموزشه برنام كي نيتدو يبرا تالش لذا. باشد مي نهيزم

 نظر به يضرور زا تنش عوامل كاهش منظور به حيصح
 و آموزش كه يوقت داد نشان اي همطالع جينتا. رسد مي
به  استرس نباشد، ركوارمنت اساس بر ينيبال يابيارز
  .)28(ابدي مي كاهش انيدانشجو در يريچشمگ طور
 و دختر انيدانشجو نيب يمعنادار تفاوت قيتحق نيا در

 نظرات نيانگيم( ،نشد مشاهده استرس درك نظر از پسر
 ).بود 89/1 دختر انيدانشجو و 90/1 پسر انيدانشجو

 و) 29(يمورف ،)27(اپي مطالعات يها افتهي
 حاضر پژوهش با همكارانشان و) 30(استوردوانت

 انيب مطالعات از يبعض كه يحال در ؛داشت يهمخوان
 و يدندانپزشك يها رشته در دختر انيدانشجو  اند كرده
 انيدانشجو مقابل در يشتريب استرس معرض در يپزشك
 در تفاوت عدم رغم يعل .)33تا7،31و2(هستند پسر

 ،تيجنس نظر از انيدانشجو نيب شده درك استرس
 دو نيب يزندگ محله طيح در شده درك استرس نيانگيم

 نيب در شده درك استرس و معنادار ينظرآمار از جنس
 درك گريد يها طهيح در. بود شتريب دختر انيدانشجو
 توجه با. بود شتريب يمقدار پسر انيدانشجو در استرس

 قيتحق نيا در يبررس مورد جامعه سوم دو كه نيا به
 ريچشمگ اختالف نيا است ممكن بودند دختر انيدانشجو

 يروان يروح طيشرا شود باعث نفرات تعداد در

 دنباله ب و شده فراهم دختر انيدانشجو يبرا يتر مطلوب
 احساس يطيمح عوامل به نسبت يكمتر استرس آن

ه دربار دختر انيدانشجو استرس بودن شتريب اما. گردد
 التيتسه بودن نييپا به مربوط تواند مي يزندگ محل
 انتخاب در آنها يبرا موجود يها تيمحدود اي و يزندگ
 جينتا در موجود تفاوت ضمن در. باشد يزندگ محل

 اتيخصوص به مربوط تواند مي گريد مطالعات با حاصل
 به وسيله.باشد موردمطالعه مختلف جوامع يفرهنگ
 انيدانشجو يفرد استرس كودرون تست چهارم آزمون

 و تيشخص از يناش استرس ،آزمون نيا د،يگرد يابيارز
 يبررس نيا در .دساز يم آشكار را افراد يفكر عادات

. بودند ياسترس تيشخص يدارا انيدانشجو درصد 8/84
 نيب يمعنادار و كامل يهمبستگ كه داد نشان جينتا

 از يناش استرس و يدندانپزشك طيمح يكل استرس
 بودن باال به توجه با. ندارد وجود يفرد تيشخص
 وجود عدم و انيدانشجو در تيشخص از يناش استرس
 جهينت توان مي يدندانپزشك طيمح استرس با يهمبستگ
 يذات به طور يدندانپزشك يليتحص طيمح كه گرفت

 يفرد تيازشخص يناش استرس و بوده زا استرس
 نخواهد استرس شتريب درك باعث ييتنها به انيدانشجو

  .شد
 اساس بر كه مطالعات گريد همچون طرح نيا تيمحدود از

 از يتعداد ييگو پاسخ عدم ،شوند مي يطراح پرسشنامه
 قبل ،تيمحدود نيا كاهش يبرا. بود مطالعه مورد نمونه

 را الزم حاتيتوض پژوهشگرها  پرسشنامه عيتوز از
 يبرا آن اهداف نييتب و پژوهش انجام ضرورت درباره
 تيمحدود گريد .نمود ارائه زهيانگ جاديا جهت انيدانشجو

 توسط كينيكل طهيح تسؤاال ييگو پاسخ عدم طرح نيا
 حضور عدم به توجه با و بود هيپا علوم دوره انيدانشجو

 يبرااي  جداگانه يها پرسشنامه كينيكل مقطع در آنان
 يبند رتبه گرفتن نظر در با يطرف از. شد فراهم آنان

 و يپژوهش و يآموزش نظر از كشور يها دانشگاه
 كه رود مي احتمال نيا شهر هر امكانات بودن متفاوت
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 نهيزم در انيدانشجو يها پنداشت و نظرات در ييها تفاوت
 وجود يدندانپزشك يها دانشكده در زا استرس عوامل
 مطالعه نيا بودن مركز تك به توجه با لذا. باشد داشته

 از يتعداد شتر،يب دقت منظور به شود يم شنهاديپ
 مختلف يها دانشگاه از يتصادف طور به انيدانشجو
 كي در اي مطالعه نيچن انجام با تا شوند انتخاب كشور
  .باشد ميتعم قابل حاصله جينتا تر عيوس تيجمع
 يدارا ،يدندانپزشك يليتحصه رشت اين كه به توجه با

 يليتحص طيمح و بوده يطوالن نسبتاًاي  دوره
 ياديز يزا استرساي  نهيزم عوامل يدارا زين يدندانپزشك

 استرس كاهش كه آنجا از و باشد مي انيدانشجو يبرا
 در و داشته افراد يفكر و يروح سالمت با ميمستقه رابط
 گردد مي شنهاديپ لذا باشد، مي مؤثر آنان عملكرد يارتقا
 در يبازنگر همچون ياقدامات استرس كاهش منظور به

 يابيارز يها وهيش در رييتغ ،يآموزش يها برنامه

 ازين مورد ليوسا و امكانات يساز فراهم ،انيدانشجو
 تن يها روش آموزش ،يكينيكل كار و آموزش يبرا
 ،اي مشاوره يها برنامه يفيك و يكمه توسع ،ييآسا
 نمودن فراهم و يورزش يها برنامه در شركت به قيتشو
 انجام انيدانشجو يبرا الزم حاتيتفر و يزندگ التيتسه
  .گردد

  
  گيري نتيجه

 در يدنداپزشك طيمح در استرس مطالعه نيا اساس بر
 نيشتريب كه است برخوردار متوسط يسطح از كل

. است كينيكل كار طهيح به مربوط شده درك استرس
 از يدندانپزشك رشته انيدانشجو از ياديز درصد
 شود نمي باعث نيا يول برخوردارند ياسترس تيشخص

 .كنند درك شتريب زين را طيمح استرس كه
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Dental Environment Stress and Students' Personality in Rafsanjan 
Dentistry School 

 
Zeinab Kazemizadeh1, Hamid Bakhshi 2 

Abstract 
 
Introduction: Dentistry educational environment loads stress to the students.This can be harmful for 
educational system. The aim of this study was to investigate the stress perceived by the students in dentistry 
educational environment and the stress due to students' personality in Rafsanjan Dentistry School. 
Methods: In this cross- sectional study, the sample was selected from students of Refsanjan Dentistry school 
by census sampling in 2009. The Dental Environment Stress (DES) questionnaire was employed to assess 
perceived stress from dentistry environment, and the fourth part of Coudron stress questionnaire was used to 
investigate the stress due to students’ personality. Data were analyzed by ANOVA, Tukey post Hoc, T-test 
and Pearson's rank correlation. 
Results: Mean score of stress was 1.89± 0.54 (out of 4). The highest and the lowest perceived stress means 
were for the third (2.53± 0.25) and the first year students (1.54± 0.29) respectively. Among stressful 
domains, clinical work (2.39± 0.83) and personal factors (1.06± 0.53) had the highest and the lowest means, 
respectively. The highest stress mean was for completing clinical requirements (2.95± 1.06). There was no 
significant difference in environmental perceived stress between male and female students (P>0.05). 
Stressful personality was seen in 84.8% of students .There was no association between the means of DES and 
the students' stressful personality (r = 0.17, P = 0.05). 
Conclusion: The level of stress in Dentistry school is moderate with the highest level for clinical work. 
Although majority of dentistry students have stressful personality, it doesn't seem to increase the stress 
perceived by them due to dentistry environment. According to the highest level of stress in third year 
students, special interventions are recommended for this critical study year. 
 
Keywords: Stress, Education, Dentistry student, Personality 
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