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  زاهدان  يدانشكده دندانپزشك ينيبال انيدر دانشجو يدندانپزشك طياسترس مح
 

  يعبدالصادق نظر، *ناهيد رمضاني
  

 

  چكيده
 انيدر دانشجو يدندانپزشك طياسترس مح سهيمطالعه مقا نيهدف ا. از استرس همراه است ييبا سطوح باال يدر رشته دندانپزشك ليتحص: مقدمه

  .بود كيعوامل دموگراف برخي زاهدان بر حسب يدندانپزشكدر سال هاي مختلف  ينيبال
فرم اطالعات . شدند وارد مطالعه يزاهدان به روش سرشمار يدانشكده دندانپزشك ينيبال يدانشجو 177 ،يمطالعه مقطع نيدر ا: ها شرو

اول سال  مساليدر ن يسالمت عموم و پرسشنامه) شده تأييد ييايو پا ييبا روا( يدندانپزشك طياسترس مح افتهي رييپرسشنامه تغ ك،يدموگراف
از  استفاده با ها داده ومحاسبه  ازاتيامت نيانگيم كرت،يلاي  درجه چهار اسيمق بر اساس سپس. شد عيتوز انيشجودان انيدر م 1391- 92 يليتحص
  .شد ليتحل Pearson Correlation و  ANOVA ،Independent Samples Test يها آزمون
مختلف  يليتحص يها سال در انياسترس دانشجو نمره نيانگيدر م يمعنادارتفاوت . بود) 4بر مبناي ( 38/2±44/0نمره استرس  نيانگيم: نتايج

 ورود به دانشگاه، علت طيسن، شرا ت،يجنس يرهايمتغ استرس بر حسب نمره نيانگيدر م يمعنادار ياختالف آمار). =057/0p(مشاهده نشد
 معنادار يارتباط يو سالمت عموم استرس با معدل نمره نيانگيم). >05/0p(انتخاب رشته مشاهده شد لاو تيو اولو) يدندانپزشك(شغل انتخاب 
  ).<05/0p(با نمره استرس نداشت  يمعنادارارتباط  تأهل تياز خانواده و وضع يدور). >05/0p(داشت 
را  وستهيپ يورود هيمعدل باال و با سهم با انيسال، دانشجو 25از  تر كمدختر،  انيدر دانشجو به ويژهبه كاهش استرس  ازين ها افتهي: گيري نتيجه
اول انتخاب آنان نبوده و  تياولو يكه دندانپزشك يانيرا انتخاب نموده، دانشجو يدندانپزشك ن،يكه تحت فشار والد يانيدانشجو. دهد مينشان 
  .هستند نهيزم نيتوجه در ا ازمنديباالتر ن ياز سالمت عموم رخوردارب انيدانشجو

  
  سالمت عمومي ،انيدانشجو ،يدندانپزشك طياسترس مح: هاي كليدي واژه

  765تا  753 ):9(14؛ 1392 ذرآ/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

از استرس  ييبا سطوح باال يدر رشته دندانپزشك ليتحص
 يريادگيضمن  انيدانشجو ،دوره نيا يدر ط). 1(همراه است
در  ،يفرد نيو روابط ب ينيبال يها مهارت ،يمطالب تئور

  ).2(رنديگ مي قرار يمتعدد يزا استرسمعرض عوامل 
). 3و4(دارد يعلل مختلف يدندانپزشك انيدر دانشجو استرس

                                                 
سالمت كودكان  قاتيمركز تحق ار،ياستاد ،يرمضان ديدكتر ناه: نويسنده مسؤول *

دانشگاه علوم  ،يكودكان، دانشكده دندانپزشك يدندانپزشك يو نوجوانان، گروه آموزش
  ramazani_nahid@yahoo.com. رانيزاهدان، زاهدان، ا يپزشك
دانشگاه ، بخش اطفال ،يدندانپزشك، دانشكده دندانپزشك ،يعبدالصادق نظر دكتر

  )abedehn@yahoo.com. (رانيزاهدان، زاهدان، ا يعلوم پزشك
توسط  9/5/91به تاريخ  90-2535اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي است كه با شماره 

  .هاي مالي آن تأمين شده است معاونت پژوهشي دانشگاه تصويب و هزينه
  21/7/92 :تاريخ پذيرش ،10/4/92: ، تاريخ اصالحيه12/3/92 :مقالهتاريخ دريافت 

مورد  يآمار تيمختلف بر حسب جمع قاتياگرچه در تحق
ده است، پنج گروه ذكر ش يمتفاوت يزا استرسمطالعه عوامل 

 ،يزندگ طيمح طيشامل شرا زا استرسعوامل  عمده
عوامل  ،يآموزش طيمح طيشرا ،يفرد اتيخصوص
  ). 5(است يكينيو عوامل كل يدانشگاه
مرتبط با استرس قابل  يها نشانه يدندانپزشك انيدانشجو
اضطراب  يمعمول تيداده، نسبت به جمع را نشاناي  مالحظه

و  ياز افسردگ يداشته و سطوح باالتر يتر بيش
هم سن  يها گروهبا  سهيرا در مقا يفرد نيب يها حساسيت

تواند  مي مرتبط با استرس يها نشانه). 2و5و6(دهند مي نشان
سوء مصرف مواد و  ،يجسم اي/ و يذهن يناخوشمنجر به 

و  ييمعال ،عالوه به). 7(شود يريادگيدر  ييآكاهش كار
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 ،ينگران ك،يكولوژيسا سترسيد ق،يهمچون تعر ييها نشانه
 ،يبودن، ناراحت يتنش، از دست رفتن اعتماد به نفس، عصب

كاهش  ،ياحساس گناه، شرمندگ ،يريپذ كيكردن، تحر هيگر
  ).5و6(گزارش شده است يو خستگ يكيزيف اتيوزن، شكا
انجام  يدندانپزشك طياسترس مح نهيدر زم يچند مطالعات

و همكاران  Al-Salehمطالعه انجام شده توسط . شده است
از استرس  ييسطوح باال يعربستان انيداد كه دانشجو نشان
 انيمشخص شد كه دانشجو قيتحق نيدر ا نيهمچن. دارند

 قيتحق). 8(دارند يدختر نمره استرس باالتر
Polychronopoulou  وDivaris انيدر دانشجو 

سال چهارم  انينشان داد كه دانشجو وناني يدندانپزشك
 اريالورود بس ديجد انيو دانشجو يشغل ندهينگران آ اريبس

ايشان،  طبق نظر). 2(استراحت هستند ينگران كمبود وقت برا
 يدندانپزشك انيشده توسط دانشجو درك يزا استرسوارد م

/ يو آموزش) ليجنس، سطح تحص(يفرد ملبا عوا
) آموزش نهيكالس و هز تيجمع كولوم،ينوع كور(اي دانشكده

 ،يمطالعه طول كيمذكور در  نيمحقق نيهمچن). 9(مرتبط است
را  وناني يدندانپزشك انيدانشجو يزا استرسدر عوامل  رييتغ

اساس مشخص  نيبر ا. كردند يبررس ليدوره تحص يدر ط
در  يامتحانات و كسب نمره قبول يبرا ياديز يشد كه نگران

مورد حالي كه  وجود دارد، در) 1با سال  سهيدر مقا( 3سال 
  ). 10(رسد مي فقدان اعتماد به نفس در سال دوم به اوج

هند  يدندانپزشك انيو همكاران در دانشجو Kumar قيتحق
 يتمام يبرا زا استرسعامل  نينشان داد كه اول زين

 نيهمچن. باشد مي يامتحانات و كسب نمره قبول ان،يدانشجو
دو جنس با غلبه  نيدر استرس درك شده ب يمعناداراختالف 

و  Sugiura مطالعه يها افتهي). 4(جنس مذكر وجود داشت
 انياست كه درك استرس در م قتيحق نيا يايگو ارانهمك

جنس و انتخاب تأثير تحت  يژاپن يدندانپزشك انيدانشجو
در دانشگاه  رشيانتخاب اول پذ به عنوان يرشته دندانپزشك

  ).11(رديگ مي قرار
مطالعات  يدندانپزشك انيدر رابطه با استرس در دانشجو

 بهاين كه  با وجود .انجام شده است) 12و13(رانيدر ا ياندك

 طيعمده مح يزا استرساز عوامل اي  رسد پاره مي نظر
به  ديبا ،)2و8(باشند يذات زيو ن عيشا ،يآموزش دندانپزشك

به آموزش، به منابع بالقوه استرس  تيفيك يمنظور ارتقا
استرس اين كه  با توجه به. كرد يدگيرس يموثر صورت

 كيدموگراف يرهايمتغ تأثيرتواند تحت  مي يدندانپزشك طيمح
از جمله جنس، سن، سال (مورد مطالعه  يآمار تيجمع
از خانواده،  يورود به دانشگاه، دور طيمعدل، شرا ل،يتحص
 تيو اولو يدر انتخاب رشته دندانپزشك ي، عالقه شخصتأهل
متفاوت  يطيمح طيو شرا) يرشته دندانپزشك نتخاباول ا

 طيمح يزا استرسعوامل  ييكه شناسا يياز آنجا زيباشد و ن
كننده  مقابله با آن كمك يها راه افتنيد در توان مي يآموزش
 يدندانپزشك طياسترس مح مقايسهمطالعه با هدف  نيباشد، ا

دانشكده  هاي مختلف سالر د ينيبال انيدر دانشجو
و  كيدموگراف يرهايزاهدان و ارتباط آن با متغ يدندانپزشك

  .انجام گرفت يسالمت عموم
  
  ها شرو

اخالق در  تهيكم تأييدكه به  يمطالعه توصيفي مقطع نيدر ا
زاهدان  يدانشگاه علوم پزشك يعلوم پزشك يها شپژوه
سوم تا ششم دانشكده  يها سال يدانشجو 177 است، دهيرس

 يليدر سال تحص ليمشغول به تحص(زاهدان  يدندانپزشك
 يسرشمار به صورت گيري نمونه. شركت كردند) 1391- 92

دانشجو جهت  تيورود شامل رضا اريمع. گرديدانجام 
وارد مطالعه  يليتكم دوره انيدانشجو. شركت در مطالعه بود

در مورد هدف از  حيجهت توضاي  پس از ارسال نامه. نشدند
 تيو كسب رضا پژوهش تيو ماه ديفوا ق،يانجام تحق

 افتهيرييپرسشنامه تغ ك،يوگراففرم ثبت اطالعات دم ،آگاهانه
در  يو پرسشنامه سالمت عموم يدندانپزشك طياسترس مح

 نانياطم انيبه دانشجو نيهمچن. شد عيتوز انيدانشجو انيم
صرفاً و  يداده شد كه اطالعات به صورت محرمانه نگهدار

   .استفاده خواهد شد هجهت گزارش مطالع
سطح استرس در  گيري جهت اندازه يمتفاوت يابزارها
 نيا ترين متداول. است استفاده شده يدندانپزشك انيدانشجو
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 يها و نسخه يدندانپزشك طيپرسشنامه استرس مح، ابزارها
از ). 5(باشد مي يو پرسشنامه سالمت عموم ،آن افتهيرييتغ

 تممكن است از اختالال يدندانپزشك انيآنجا كه دانشجو
با استفاده از پرسشنامه ) 10(رنج ببرند زين كيكولوژيسا

با  كيكولوژيسا مشكالت ارتباط يبررس يسالمت عموم
   .شود مي ممكن باالاسترس 

 يپزشك يها يبه كسالت و ناراحت يسالمت عموم پرسشنامه
 ماه گذشته چگونه بوده است كيدر  يسالمت عموماين كه  و

در  Newell و McDowellپرسشنامه توسط  نيا. پردازد مي
 يثبات درون بيو در مطالعات مختلف ضر يمعرف 1996سال 

پرسشنامه شامل  نيا). 5(است شده گزارش 93/0تا  88/0آن 
 كرتيلاي  درجه 4 فيكه بر اساس ط ودهب سؤال 28
هر فرد با محاسبه  ينمره سالمت عموم. شد يازدهيامت
به ت پرسشنامه سؤاالبه  افتهياختصاص  ازاتيامت نيانگيم

اساس  نيبر ا. بود 4تا  1 نيب يعدد حاصله، عدد. آمد دست
   .باالتر بود يسالمت عموم دهنده نشاننمره باالتر 
برگرفته از مطالعات  ،يدندانپزشك طياسترس مح پرسشنامه

روايي اين پرسشنامه با سنجش اعتبار  .است )10و9و7و4(قبلي
. شد بررسياستفاده از پانل متخصصان  با ييصوري و محتوا

نويس كاملي از ابزار طراحي شده همراه با  به همين منظور پيش
 علمي هيأت ينفر از اعضا 10در اختيار ت سؤاالعنوان و 
ابزار از نظر  يدر اين مرحله اجزا. قرار داده شدنظر صاحب

و  بررسي شد بودن پرسشنامهمختصر، واضح و كامل
ت، حذف و سؤاالبازنگري بعضي  دراصالحي  اتپيشنهاد

  .و اعمال شدآوري  ت جمعسؤاالاضافه كردن تعدادي از 
از اعمال نظرات اصالحي پرسشنامه از نظر كيفي،  پس

ابزار با طيف ليكرت براي روايي محتوايي روايي بررسي 
 ، تا حدودي مرتبط، مرتبط و كامالًغير مرتبط(گزينه  4شامل 

و روايي صوري با ) 4و  3، 2، 1 يازهايبا امت بيمرتبط به ترت
 خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط، قوي(اي  گزينه 5طيف ليكرت 

در نظر ) 5و  4، 3، 2، 1قوي به ترتيب با امتيازهاي  و خيلي
از داوران درخواست شد كه مناسبت هر يك از . گرفته شد

متخصصين،  نظرپس از دريافت . ت را تعيين كنندسؤاال

محاسبه و نسبت اعتبار  سؤالي مربوط به هر ها پاسخ
بر اساس فرمول  )CVIو  CVR(محتوايي و صوري 

 ييكه نمره نسبت روا ييها تميآ. محاسبه شد ربوطهم
 يبرا. بود مورد قبول واقع شد 62/0از  شيآنها ب ييمحتوا

قرار  تأييدمورد  79/0 ينمره باال ييشاخص اعتبار محتوا
با انجام آزمون مجدد  زيپرسشنامه مذكور ن ييايپا. گرفت

كه  ينفر از افراد 25پرسشنامه توسط  منظور نيبد. شد نييتع
مطالعه حاضر بوده  يآمار تيمشابه جمع اتيخصوص يادار

استفاده نشد،  يآمار لياما اطالعات مربوط به آنها در تحل
 كيدر هر  فاكرونباخبا آزمون آل ييايپا بيضر. ديگرد ليتكم

، %78 ماراني، درمان ب%84يدانشگاه ييآكار يها طهياز ح
، آموزش %79 ي، عوامل دانشگاه%82يدرون يباورها

  .تعيين شد% 77موارد  ريو سا% 81يكينيكل
اي  نهيگز 4 فياز ط ها گويهپرسشنامه جهت پاسخ به  نيا در
 4=ديو شد 3=، متوسط2=ي، كم1=هرگز به صورت كرتيل

نمره  نيانگيم زين ها طهياز ح كيهر  يبرا نيهمچن. استفاده شد
مورد نظر  طهيآن، به عنوان نمره استرس ح ها گويهاسترس 
 زا كيهر  يثبت شده برا ازاتيامت نيانگيم .ديارائه گرد

 طياسترس مح دهنده نشانعدد  به عنوان، گانه شش يها طهيح
باشد  4تا  1 نيب يعدد توانست يدانشجو كه م يدندانپزشك

 2 يو در ط 1391 در ماه مهر ها پرسشنامه نيا. گزارش شد
جهت  انياز دانشجو كيو به هر  عيتوز يروز متوال

  . هفته فرصت داده شد 1به مدت  ،ييگو پاسخ
 SPSS ياز نرم افزار آمار ها داده ليو تحل فيتوص جهت

از  ها داده ليو تحل هيتجز يبرا. دياستفاده گرد) 19نسخه (
 ANOVA ،Independent Samples يآمار يها آزمون

Test  وPearson Correlation استفاده شد.  
  

  نتايج
كردند  ليتكم را ها افراد شركت كننده، پرسشنامه يتمام

. سال بود 19- 50 انيسن دانشجو دامنه. %)100دهي پاسخ(
نفر  31سال و  25از  تر كم يدر گروه سن) %5/82(نفر  146

 يسال جا 25 يمساويا  تر يشب يدر گروه سن) 5/17%(
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 كولموگرف
و يندانپزشك

.آمده است 
به يانپزشك

و 14/1 ،يم
در نمره ير

يمت عموم
بيبه ترت( 

  در كل

177 

)6/57(102 

65/7±01/25
)5/82 (146  

53/1±97/15
)6/83 (148 

)7/84 (150 

)2/32 (57 

)2/84 (149 

)6/70 (125 

ناهيد

 mui.ac.ir

  يليحص

با آزمون 
دن طيرس مح

2در جدول 
دند طيس مح

 سالمت عموم
تفاوت معنادار

و سالم ي
 نشان نداد

  سال سوم
60 

)3/58 (35 

26/5±35/23 

)3/88 (53  
49/1±18/16 

)3/93 (56 

)3/88 (53 

)7/21 (13 

)0/80 (48 

)0/65 (39 

  .ست

و سال تح تيس

يمت عموم
نمره استر. شد

د انيدانشجو
 نمره استرس

و نمره 55/3
 ANOVAن 
يدندانپزشك 

مختلف يها 
/0 P=.(   

  ر مطالعه
  صيلي

  سال چهارم
48 

)4/60 (29 

95/6±60/23 

)8/93 (45  
41/1±96/15 

)6/89 (43 

)3/83 (40 

)2/29 (14 

)2/79 (38 

)6/64 (31 

آمده اس 1جدول

جنس كيعه به تفك

سالمسشنامه 
ش أييدت رنفي

د يمت عموم
قل و حداكثر

5و  20/1 ب،
آزمون. بود 3

طيرس مح
سال انيشجو

/0P=  071و/

دركننده  شركت
سال تحص

  سال پنجم
45 

)2/62( 28 

8/5±89/23 5
)1/91 (41  
5/1±08/16 1
)2/82 (37 

)4/84 (38 

)3/33 (15 

)3/93 (42 

)6/75 (34 

(

 كيك
عات

در ج

در مطالعهكننده

در 
شته
 يها

حالي
سن،
 در

 و
و 

پرس
ياسم
سالم
حداق
بيترت
14/3

استر
دانش
057

افراد ش كيوگراف

س ل ششم
24 

/41(10 )
10±04/34 83
2/29(7 )

1±23/51 3
/50(12 )
/79(19 )
/62(15 )
/87(21 )
/87(21 )

)9(13؛ 1392ر

ر مطالعه به تفك
اطالع ريسا و 

ك افراد شركتبي

يالقه شخص
ل انتخاب رش

ه سالحسب
0> P .(ح در

س يرهاي متغ
تأهلو  سته

05/0P<.(   
گانه شش يا

يدندانپزشك

مشخصات دمو

سا

)7/
69/0

)2
69/
)0/
)2/
)5/
)5/
)5/

  زاهدان انيو

آذ/ علوم پزشكي

دركننده  شركت
1 نموداردر  ي

نسبي يفراوان: 1 

 خانواده، عال
اول تياولو ،ي
معدل بر ح 
/05(نداشت 
از نظر ير

وسيپ صورت
( مشاهده شد

ها طهيترس ح
طيرس مح

:1 جدول

 

 )گين

 )يانگين

 (%)سته

 (%)دندانپزشكي
 (%)نتخاب

دانشجو در ينپزشك

اني آموزش در عل

افراد شنسبي  ي
يليتحص يها ل

نمودار

از يدور ،ي
يه دندانپزشك

نيانگيو م 
يوت معنادار

معنادا يآمار
به صنشگاه 

مختلف يليص
 نمرات است
سشنامه استر

متغيرها

( 

ميانگ±راف معيار

مي±نحراف معيار
پيوس به صورته 
 (%)ه 

ر انتخاب رشته د
كي، اولويت اول ان

دندان طيسترس مح
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يفراوان. گرفتند
سالو  تيجنس

 

 
يجنس عيتوز

انتخاب رشته
يدندانپزشك

تفاو يليتحص
اختالف آكه

ورود به دان
تحص يها سال
نرمال عيتوز
پرس ها گويه

 

 تعداد

%دختران (جنس
انحر(،)سال(سن
  (%)>25سن

ان(معدل، ميانگين 
ورود به دانشگاه
دوري از خانواده

 (%)تأهلم
عالقه شخصي در

دندانپزشكيرشته

ا
 

6

گ
ج

ت
ا
د
ت
ك
و
س
ت
گ

ت
ج
س
س
م
و
د
م
ع
ر
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  يمورد بررس يها گروهدر  يسالمت عموم يدندانپزشك طيميانگين و انحراف معيار استرس مح :2جدول 
  در كل  سال ششم  سال پنجم سال چهارم سال سوم 

 38/2±44/0 19/2±59/0 33/2±41/0 42/2±37/0 46/2±43/0  استرس محيط دندانپزشكي

 03/2±45/0 95/1±40/0 98/1±45/0 08/2±46/0 11/2±43/0 سالمت عمومي 

  
و  ها گويهاز  كيهر  استرس نمره نيانگيم 3 جدول

 را نشان يدندانپزشك طيپرسشنامه استرس مح يها طهيح
و  يعوامل دانشگاه ،يدانشگاه ييآكار يها طهيح. دهد مي

. منابع استرس بودندترين  عمده بيبه ترت يكينيآموزش كل
 يدرون يو باورها مارانيموارد، درمان ب ريسا يها طهيح

 ها گويهترين  عمده. قرار گرفتند يبعد يها در رتبه بيبه ترت
نداشتن  ،يدادن امتحانات و كسب نمره قبول" زا استرس

 "نيسنگ يامتحانات و روز كار نيب يفرصت زمان كاف
شود، تنها در  كه در جدول مشاهده مي گونه همان. بود
 يها سالدر  يمعنادار يموارد، اختالف آمار ريسا طهحي

در  نيهمچن). =003/0P(گردد مي هدهمختلف مشا يليتحص
 يدندانپزشك طيپرسشنامه استرس مح ها گويهرابطه با 

سالمت  يبه استثنا يمعنادار ياختالف آمار چگونهيه
 بيبه ترت(استراحت  يبرا يو نداشتن زمان كاف يكيزيف

018/0P=  001/0وP< ( مختلف  يليتحص يها سالدر
سالمت  ها گويه زيموارد و ن ريسا طهيدر ح. وجود نداشت

 بياستراحت، به ترت يبرا يو نداشتن زمان كاف يكيزيف
نمره استرس  نيسوم و چهارم باالتر يها سال انيدانشجو

از موارد  كيدر هر . گزارش كردند نيريرا نسبت به سا
، )Post hoc test( يليتحص يها سال سهيمذكور، در مقا

 يها سالبه جز (آمده در نمره استرس  به دستاختالف 
  .)>05/0p(بود  معنادارسوم و چهارم،  
در نمره استرس  يمعنادار ياختالف آمار )4 بر اساس جدول

، )=031/0p( تيجنس يرهايبر حسب متغ يدندانپزشك طيمح
ورود به دانشگاه  طي، شرا)=004/0p( يسن يها گروه

)002/0p=(ي، علت انتخاب رشته دندانپزشك )009/0p= ( و
مشاهده ) =007/0p( ياول انتخاب رشته دندانپزشك تياولو
مذكور و  يرهايمتغ نيب يقابل مالحظه آمار روابط. شود مي

گانه  شش يها طهيح يبه برخ افتهينمره استرس اختصاص 

نمره استرس  يمورد بررس يها طهيح يدر تمام. شد افتي
وارد دانشگاه  وستهيبه صورت پ كه يافراد زيدختران و ن

به . بود وستهيپ ريشده بودند باالتر از پسران و گروه غ
 موارد نمره استرس دختران به ريسا طهيحدر  كهيطور

و در ) =012/0p(باالتر از پسران  يصورت معنادار
موارد  ريو سا يكينيآموزش كل ،يدرون يباورها يها طهيح

وارد دانشگاه  وستهيكه به طور پ يانينمره استرس دانشجو
 ريغ انيباالتر از دانشجو يشده بودند به صورت معنادار

). =001/0P= ،001/0p= ،002/0p بيبه ترت(بود  وستهيپ
رشته  نيكه به علت فشار والد يانيدانشجو نيهمچن

كه  يانيدانشجو زيرا انتخاب كرده بودند و ن يدندانپزشك
 ياول انتخاب آنان نبود در تمام تياولو يرشته دندانپزشك

در  كهيبه طور ؛را گزارش دادند يها استرس باالتر طهيح
تفاوت مشاهده  ،يدندانپزشك رشتهعلت انتخاب  ريرابطه با متغ
 يكينيو آموزش كل يدرون يباورها يها طهيشده در ح
  ).=015/0P=، 001/0p بيبه ترت(معنادار بود 

اول  تياولو يكه رشته دندانپزشك يانيدانشجو نيهمچن
 ،يدرون يباورها يها طهيانتخاب رشته آنان بود در ح

 يتر كم ظهموارد استرس قابل مالح ريو سا يكينيآموزش كل
). =003/0P= ،033/0p= ،032/0p بيبه ترت(را گزارش دادند 

ها به  طهيح يسال در تمام 25تر از  كم يگروه سن انيدانشجو
را  ينمره استرس باالتر ،يكارايي دانشگاه طهيح ياستثنا

. سال گزارش دادند 25 يتر مساو بزرگ ينسبت به گروه سن
معنادار  ،يتفاوت دو گروه سن يدرون يباورها يها طهيدر ح
  ).>001/0p(بود 

ارتباط معناداري بين دوري از خانواده و وضعيت تأهل، با 
به ترتيب (نبود  استرس محيط دندانپزشكينمره كل 

794/0P= ،060/0P= .(هاي استرس  حيطهيك از  نمره هيچ
، ارتباط معناداري با متغير دوري از محيط دندانپزشكي
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هاي باورهاي  ، در حالي كه در حيطه)<05/0P(خانواده نداشت
دروني و آموزش كلينيكي، افراد مجرد نمره استرس باالتري 

  ).=048/0P= ،018/0P(داشتند

  
 ANOVAو نتيجه  يليبر حسب سال تحص يدندانپزشك طياسترس مح يها طهيو ح ها گويهاز  كينمره هر  نيانگيم :3 جدول

  P  در كل  سال ششم پنجمسال  سال چهارم سال سوم  ها و گويهگانه  هاي ششحيطه

هي
شگا

 دان
يي
ارا
ك

 

 198/0 27/2±89/0 35/2±93/0 15/2±74/0 13/2±94/0 54/2±93/0 ها رقابت با همكالسي

 765/0 07/3±90/0 02/3±98/0 00/3±85/0 16/3±87/0 17/3±91/0 دادن امتحانات و كسب نمره قبولي

 179/0 41/2±90/0 45/2±85/0 54/2±89/0 16/2±97/0 50/2±88/0 درك مباحث ارائه شده توسط استاد در كالس سختي

 936/0 67/2±95/0 70/2±07/1 60/2±91/0 71/2±81/0 62/2±97/0 نداشتن فرصت زماني كافي بين امتحانات

 677/0 43/2±95/0 55/2±98/0 35/2±91/0 36/2±00/1 42/2±88/0 نداشتن محيط مناسب براي مطالعه

 877/0 36/2±98/0 28/2±01/1 44/2±96/0 38/2±02/1 33/2±91/0 هاي مرجع نداشتن كتاب

 422/0 66/2±91/0 72/2±94/0 73/2±91/0 67/2±87/0 38/2±92/0 )ها و كار كلينيكي فشرده كالس(روز كاري سنگين 

 883/0 55/2±46/0 58/2±53/0 54/2±38/0 50/2±41/0 56/2±52/0  در كل

ران
يما

ن ب
رما

د
  

 583/0 40/2±01/1 33/2±89/0 44/2±12/1 53/2±96/0 21/2±14/1 ار كردن براي بيماران با بهداشت دهاني ضعيفك

 062/0 32/2±02/1 32/2±01/1 23/2±88/0 62/2±07/1 96/1±12/1 كار كردن براي بيماران با بيماري مسري

 601/0 36/2±98/0 37/2±99/0 46/2±01/1 38/2±96/0 12/2±94/0 براي درمان يا امتحانمقررحاضرنشدن بيمار در زمان 

 073/0 14/2±96/0 23/2±98/0 33/2±88/0 98/1±96/0 79/1±97/0 عدم برقراري ارتباط با بيماران

 181/0 30/2±69/0 31/2±65/0 36/2±59/0 37/2±71/0 02/2±87/0  در كل

ني
رو

ي د
رها

باو
  

 317/0 25/2±03/1 43/2±99/0 12/2±91/0 24/2±19/1 04/2±04/1 .اعتماد به نفس كه يك دانشجوي موفق هستمنداشتن 

نداشتن اعتماد به نفس در مورد اين كه در آينده يك دندانپزشك
  .موفق خواهم شد

06/1±08/2 00/1±82/1 12/1±29/2 15/1±23/2 10/1±12/2 166/0 

 173/0 29/2±13/1 42/2±22/1 48/2±07/1 04/2±10/1 08/2±01/1 ترس از عدم استخدام يا بيكاري

 071/0 38/2±00/1 47/2±98/0 60/2±86/0 20/2±12/1 04/2±99/0 هاي تخصصي دانشگاهيترس از نداشتن فرصت براي دنبال كردن دوره

 086/0 26/2±78/0 38/2±76/0 37/2±69/0 07/2±84/0 06/2±81/0  در كل

مل
عوا

 
د

هي
شگا

ان
  

 529/0 44/2±03/1 53/2±96/0 48/2±05/1 42/2±15/1 17/2±96/0  قوانين و مقررات دانشكده

 453/0 41/2±95/0 48/2±98/0 42/2±91/0 47/2±96/0 12/2±94/0  واقعيت با متفاوت بودن انتظارات شما از محيط دانشكده 

 317/0 42/2±81/0 50/2±82/0 44/2±77/0 44/2±79/0 14/2±86/0  در كل

كي
ليني

ش ك
وز

آم
  

 305/0 19/2±92/0 23/2±94/0 33/2±85/0 98/1±83/0 21/2±14/1 نداشتن اعتماد به نفس در دادن طرح درمان

 317/0 29/2±94/0 38/2±94/0 38/2±91/0 07/2±96/0 33/2±96/0 هاي دقيق دستي الزم براي كار كلينيكي و البراتواري سختي يادگيري مهارت

 640/0 39/2±97/0 38/2±99/0 32/2±86/0 53/2±07/1 25/2±98/0 هاي روتيشن كامل كردن ريكارمنت

 423/0 47/2±89/0 57/2±96/0 50/2±85/0 44/2±86/0 21/2±88/0 كمبود زمان براي انجام كارهاي اختصاص يافته به يك روتيشن

 058/0 39/2±99/0 63/2±97/0 42/2±06/1 13/2±91/0 21/2±93/0 ترس از پاس نكردن يك روتيشن

 517/0 36/2±91/0 33/2±81/0 50/2±89/0 22/2±10/1 42/2±77/0  در دسترس نبودن استاد

 433/0 41/2±93/0 47/2±92/0 54/2±96/0 24/2±88/0 33/2±96/0  نداشتن اساتيد كافي در بخش

 759/0 38/2±98/0 27/2±97/0 44/2±96/0 42/2±05/1 46/2±97/0 جو ايجاد شده توسط استاد در محيط كلينيكي

 618/0 52/2±01/1 43/2±01/1 58/2±02/1 64/2±98/0 38/2±05/1 تفاوت در نظرات اساتيد در مورد درمان بيماران

 795/0 43/2±98/0 45/2±04/1 46/2±79/0 31/2±10/1 54/2±93/0 دريافت انتقاد در مورد كار عملي از جانب استاد در حضور بيمار

 942/0 34/2±91/0 32/2±94/0 40/2±91/0 29/2±81/0 38/2±01/1 هاي البراتوار تكنسيندر دسترس بودن 

 531/0 37/2±49/0 40/2±51/0 43/2±42/0 29/2±44/0 33/2±62/0  در كل

يسا
ارد

مو
ر 

  

 018/0 38/2±09/1 73/2±07/1 25/2±08/1 24/2±02/1 04/2±12/1  سالمت فيزيكي

 445/0 29/2±09/1 32/2±11/1 38/2±00/1 36/2±20/1 96/1±99/0 ساير عللتبعيض به واسطه وضعيت درسي يا

  001/0 47/2±96/0 82/2±96/0 44/2±92/0 40/2±86/0 83/1±91/0 نداشتن زمان كافي براي استراحت
 554/0 32/2±02/1 45/2±96/0 33/2±97/0 20/2±07/1 17/2±20/1 هاي مالي به عهده داشتن مسؤوليت

 003/0 36/2±67/0 57/2±65/0 34/2±54/0 30/2±63/0 00/2±82/0  در كل
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  )Independent Samples Test( كيدموگراف يرهايبر حسب متغ يدندانپزشك طياسترس مح ميانگين و انحراف معيار :4 جدول

 متغيرها
تعداد 

 )درصد(

 ييكارا
 دانشگاهي

درمان 
 بيماران

باورهاي 
 دروني

عوامل 
 دانشگاهي

آموزش 
 كلينيكي

 ساير موارد

نمره استرس 
محيط 

 دندانپزشكي

س
جن

 

 44/2±42/0 48/2±59/0 42/2±48/0 48/2±70/0 33/2±80/0 38/2±69/0 57/2±42/0 102) 6/57( دختر 

 30/2±45/0 22/2±74/0 31/2±50/0 36/2±93/0 17/2±76/0 20/2±70/0 53/2±52/0 75) 4/42( پسر 

P --- 558/0 078/0 185/0 370/0 162/0 012/0 031/0 

روه
گ

  
ني
س

 
)

  )سال

25 < )5/82 (146 46/0±55/2 66/0±33/2 79/0±36/2 78/0±48/2 48/0±40/2 62/0±42/2 43/0±42/2 

25 => )5/17 (33  48/0±55/2 81/0±15/2 58/0±80/1 79/0±18/2 52/0±25/2 83/0±13/2 44/0±18/2 

P--- 973/0 185/0 001/0< 059/0 126/0 076/0 004/0 

 به
ود
ور

ط 
راي

ش
  

گاه
نش

دا
  

 43/2±42/0 44/2±61/0 43/2±48/0 45/2±77/0 36/2±79/0 34/2±67/0 56/2±46/0 144) 4/81( پيوسته

 17/2±49/0 05/2±78/0 13/2±50/0 33/2±97/0 84/1±62/0 15/2±79/0 52/2±49/0  33)6/18( ناپيوسته

P --- 630/0 163/0 001/0 465/0 001/0 002/0 002/0 

ي 
ور

د
از  اده

انو
خ

 

 38/2±44/0 36/2±70/0 39/2±48/0 43/2±85/0 23/2±79/0 31/2±69/0 54/2±48/0  150)7/84( بلي

 40/2±40/0 40/2±45/0 32/2±54/0 43/2±55/0 41/2±71/0 25/2±74/0 60/2±37/0 27)3/15( خير

P --- 448/0 664/0 265/0 995/0 482/0 727/0 794/0 

ت 
ضعي

و
هل

تأ
 

 29/2±44/0 30/2±76/0 20/2±45/0 39/2±85/0 09/2±74/0 24/2±72/0 47/2±48/0 57) 2/32(  تأهلم

 42/2±44/0 40/2±62/0 44/2±50/0 44/2±79/0 34/2±79/0 34/2±68/0 59/2±46/0 120)8/67( مجرد

P --- 118/0 379/0 048/0 720/0 018/0 345/0 060/0 

ته 
رش

ب 
تخا

ت ان
عل

كي
زش

دانپ
دن

 

 عالقه
 شخصي

)2/84 (149 46/0±53/2 69/0±28/2 77/0±20/2 82/0±40/2 48/0±33/2 65/0±33/2 44/0±34/2 

 58/2±40/0 57/2±71/0 65/2±46/0 58/2±74/0 59/2±78/0 44/2±70/0 67/2±48/0 28) 8/15( الدينوفشار

P --- 144/0 267/0 015/0 304/0 001/0 078/0 009/0 

كي
زش

دانپ
دن

 ، ول
ت ا

لوي
او

 

 32/2±42/0 30/2±66/0 33/2±47/0 37/2±80/0 15/2±74/0 27/2±69/0 53/2±44/0 125) 6/70( بلي

 52/2±47/0 53/2±66/0 50/2±52/0 56/2±83/0 53/2±83/0 39/2±69/0 60/2±50/0 52) 4/29( خير

P --- 372/0 290/0 003/0 166/0 033/0 032/0 007/0 

  
سال و افراد مجرد نمره  25دختران، گروه سني زير 

پرسشنامه گزارش  ها گويهاسترس باالتري را در اكثر 
به پيوسته  ارد شده به صورتهمچنين افراد و. كردند

علت فشار والدين رشته  هدانشگاه، افرادي كه ب
دندانپزشكي را انتخاب كرده بودند و نيز افرادي كه رشته 
دندانپزشكي اولويت اول انتخاب رشته آنان نبوده است، 

  . نشان دادند ها گويهاسترس باالتري را در اغلب 
و  =149/0r(معدل نمره استرس محيط دندانپزشكي با 

048/0P=(  و نمره سالمت عمومي)376/0r=  و

001/0P<(  داشت معنادارهمبستگي.  
  

  بحث
 انياست كه دانشجو قتيحق نيا يايمطالعه گو يها افتهي

 يمتعدد يزا استرسدر معرض عوامل  يدندانپزشك
 ان،يدانشجو يدندانپزشك طينمره استرس مح. باشند مي
 ان،منابع عمده استرس در دانشجوي. بود 44/0±38/2
و آموزش  يعوامل دانشگاه ،يدانشگاه ييآكار يها طهيح
 )17تا14و11تا8(گرياگرچه در مطالعات د. بود يكينيكل
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عوامل شناخته ترين  زا استرس به عنوان يموارد متنوع
سازگار  صورت گرفته قاتيتحق ياما نتايج همگ شده اند،

 طيبودن مح زا استرسبر  اًيبا مطالعه حاضر بوده و قو
انجام  يمبنا. كنند مي ديتاك يدانشكده دندانپزشك يآموزش

كه  يط دندانپزشكيمطالعه پرسشنامه استرس مح نيا
منابع استرس دانشكده  نييتع ياستاندارد برا يابزار

 كيپرسشنامه،  نياز آنجا كه ا. باشد مي است يدندانپزشك
حاضر با  يها افتهي سهي، امكان مقا)7(است يالملل نيابزار ب

  . فراهم شد يمطالعات قبل
 يمطالعه، دادن امتحانات و كسب نمره قبول اين در

 انيدانشجو يتمام انيدر م زا استرسعامل ترين  عمده
خاص وارد  تيجمعكننده  منعكس احتماالً افتهي نيا. بود

پس از  تيجمع نيا. است يدولت ي شده در دانشكده
 نيسنگ يو شركت در رقابت يسراسر يامتحان ورود

  .كنند مي بودن تالش تربر يوارد دانشگاه شده و برا
 يكيزياستراحت و سالمت ف يبرا يزمان كاف نداشتن
. سال سوم بود انيدانشجو يبرااي  قابل مالحظه ينگران

 ونانيدر  )Divaris)2و  Polychronopoulou در مطالعه
افراد در مورد  نتري نگران نييسال پا انيدانشجو زين

  . استراحت بودند يكمبود وقت برا
 يو نداشتن فرصت زمان انهروزسنگين بودن بار كار 

در  زا استرسعامل  نيدوم بيامتحانات به ترت نيب يكاف
نداشتن فرصت . چهارم و پنجم بود يها سال انيدانشجو

 سال ششم انيامتحانات در دانشجو نيب يكاف يزمان
كه  ستا يدر حال نيا ؛استرس بودكننده  جاديمنبع ا نيدوم
از جانب استاد در  يانتقاد در مورد كار عمل افتيدر

عامل  نيسوم ها همكالسيو رقابت با  ماريحضور ب
 انيرسد دانشجو مي به نظر. زا در سال ششم بود استرس

كنند كه  مي را ارائه ها خود مستقال درمان يدندانپزشك
بدون كمك عمدتاً برگشت بوده و  رقابليآنها غ تر بيش

در واقع استاد . باشد مي -د لزوم در مواربه جز  -استاد 
كند نه  مي عملكننده  يابيارز كي به عنوان تر بيش
ارائه درمان به صورت مستقل  نيا .)7(درمان دهنده ارائه

رابطه تك به تك با استاد  كيتوسط دانشجو منجر به 
ه با انتقاد استاد را هاز مواج ينگران بيترت ني، بد)14(شده
توان  مي گونه نيا ر،يبه موضوع اخبا توجه . كند مي فراهم

 تر بيشششم كه  يلياستدالل كرد كه ورود به سال تحص
پردازد و  مي شرفتهيپ ينيقبل به آموزش بال يها سالاز 
منجر به قرار  ،يليدوره تحص انيشدن به پا كينزد زين

سال  انيدانشجو يموارد در رتبه سوم برا نيگرفتن ا
   .ششم شده است
اين  يها افتهي، )12(و همكاران ياكبرمشابه مطالعه 

سوم و چهارم  يها سال انيكه دانشجو داد نشانمطالعه 
 انيبا دانشجو سهينمره استرس را در مقا نيباالتر
در  افتهي نيا. اند پنجم و ششم گزارش كرده يها سال
 )1(Acharyaو  )Dravo)7 و Morseبا مطالعات  رتيمغا

در  انيباالتر در دانشجو رسدهنده است است كه نشان
از  كياگر چه تعداد افراد هر . است يالتحصيل فارغشرف 
متفاوت بوده، علت نمره استرس باالتر  يليتحص يها سال

 تر بيشتواند حجم  مي نييپا يها سال انيدر دانشجو
 .باشد كينيو كل كينيآغاز دوره پركل زيو ن يدروس تئور

فقدان  به واسطهدر سال سوم  نگرانه شياسترس پ ايجاد
 انيدر م يو استرس انتقال ،)10(ماريتماس زود هنگام با ب

وارد مرحله آموزش  يسال چهارم كه به تازگ انيدانشجو
 نيا يبرا يتر بيش حي، توض)13و8(اند شده يكينيكل
 تر بيش، درصد تر پايين يسن نيانگيم نيهمچن. ستها افتهي

 يها سالو افراد مجرد در  وستهيپ يورود هيافراد با سهم
 انيدانشجو نيسوم و چهارم بر نمره استرس باالتر در ا

و كسب  يكاهش حجم دروس تئور. گذار استتأثير
 يها سال انيدر دانشجو تر بيش ينيتجربه و مهارت بال

 نيبا ا. باشد مي در آنان تر كماسترس  يبرا يليباالتر دل
در نمره  وجود در مطالعه حاضر اختالف مشاهده شده

نبوده  معنادارسوم تا ششم  يها سالان ياسترس دانشجو
 سو همو ) 12(و همكاران يبا مطالعات اكبر رتيكه در مغا

و  Sugiuraو ) 8(و همكاران Al-Salehبا مطالعات 
   .باشد مي )11(همكاران
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حاضر  قيو استرس، تحق تيمورد رابطه جنس در
، ها گويهدر اغلب . بود معنادار يتفاوت آمار دهنده نشان

بر خالف . را گزارش كردند يتر بيشدختران استرس 
پسر  انيما، در هند نمره استرس باالتر در دانشجو جينتا

و  ياكبر قاتيدر تحق). 4و1(گزارش شده است
و  Sofolaو ) 14(و همكاران Murphy، )12(همكاران
Jeboda)3( در . گزارش نشد ياختالف جنس گونه چيه

 و) 13(نسب يدر مطالعات دالنبد و فرهاد كهصورتي 
Polychronopoulou  وDivaris )9(دختر  اني، دانشجو

پرسشنامه گزارش  ها گويههمه  يبرا ينمرات باالتر
اختالفات  زي، ن)11(و ژاپن) 8(در مطالعات عربستان. كردند
نظر با در. شد افتي زا استرسموارد  تر بيش رد يجنس

نمود كه دختران  انيتوان ب مي حاصله يها افتهيگرفتن 
 يدندانپزشك طياز مح يخاص يها نسبت به جنبه

استرس باالتر در دختران را . ترند حساس اي ترپذير بيآس
 يبرا تر بيشهمچون احساس فشار  يبه موارد توان يم

 ياز سو تر كم تيحما افتيرد زيو ن) 2(تيبه موفق دنيرس
 انير ببه شكست د نيهمچن. نسبت داد) 2(دوستان
) 8و7(پسران ياز سو ينگران تر كمابراز  اي ها نگراني

  .اشاره شده است
نمره استرس باالتر گروه  دهنده نشان ها افتهي نيهمچن
قابل مالحظه آن با  يسال و تفاوت آمار 25 ريز يسن

به . باشد مي تر باال و سال 25 انينمره استرس دانشجو
 دور از انتظار نبوده و تيوضع نيا سندهينو دهيعق
در  ياعتماد به نفس و خودباور شياز افزا يتواند ناش مي
و به تبع آن  ها نگرانيو  ها حساسيتو كاهش  ترباال نيسن

  .باشد تر كمنمره استرس 
 هيبر حسب سهم انيدانشجونمره استرس  سهيمقا

در نمره  ياختالف قابل مالحظه آمار يايگو يورود
و باالتر بودن آن نسبت به  ستهويپ انياسترس دانشجو

است كه در  حيالزم به توض. است وستهيناپ انيدانشجو
پس از عمدتاً  ،يشدن در رشته دندانپزشك رفتهيپذ ران،يا

 هيو با سهم يسراسر ندر آزمو يكسب نمره قبول

 يحال درصد نيدر ع. رديگ مي صورت وستهيپ يورود
دهان و  يكار بهداشت التحصيالن مقطع كارداني فارغاز 

 يدر رشته دندانپزشك وستهيناپ يورود هيدندان، با سهم
اين افراد معموال سابقه چند سال كار . شوند مي وارد
كار دهان و دندان دارند و از  اي به عنوان بهداشت حرفه

اين رو هم به لحاظ سن و هم تجربه كار در محيط 
. دندانپزشكي، با دانشجويان ورودي پيوسته، متفاوت اند

 نيزاهدان هر دو گروه از ا ير دانشكده دندانپزشكد
 شيدر مطالعه پ. شندبا مي ليمشغول به تحص انيدانشجو
در  وستهيناپ يورود هيبا سهم انيدانشجو يرو تمام
داشتند و  يسال جا 25 يمساو يا تر بزرگ يگروه سن

از جمله سابقه كار  يليدال ،يعالوه بر موارد ذكر شده قبل
 خارج از دانشكده يكار درمان ،يزندگ يها ليتمشغو ،يقبل
  .گروه موثر باشد نيتواند بر نمره استرس ا مي
 ياسترس و دور نيب يمعنادارمطالعه حاضر، ارتباط  در

و  Al-Salehدر مطالعات . امدين به دستاز خانواده 
در ) 17( Lockerو Muirheadدر عربستان و) 8(همكاران

كردند  مي يزندگ نيكه همراه با والد يانيكانادا دانشجو
 Humphrisدر مطالعه . نشان دادند ينمره استرس باالتر

منجر به  نيبا والد يمشخص شد كه زندگ) 15(و همكاران
 يزندگ طياز آنجا كه شرا. شود مي تر نيياسترس پا

 ،است يو فرهنگ ياعتقاد ،يا وابسته به مسائل منطقه
با  يزندگ. ستيمطالعات فراهم ن نيبا ا سهيامكان مقا

 گريد ييداشته و از سو يحفاظت تأثير ييخانواده از سو
 به واسطه يدانشگاه طيمنجر به جداماندن فرد از شرا

 يخانوادگ ياجتماع يها ليتفعا يبرا تر بيشصرف زمان 
گونه  نيتوان ا مي آمده به دست افتهي حيدر توض. گردد مي
بر استرس  يزندگ نحوه دوهر  تأثير شايد كرد كه انيب

 اين مساله تحقيقات بيشتري رادر عين حال  .برابر است
  .طلبد مي

را در نمره اي  اختالف قابل مالحظه يآمار يها آزمون
با  سو هم. نشان نداد تأهلمجرد و م انياسترس دانشجو

در ) 13(نسب يمطالعه حاضر در مطالعه دالنبد و فرهاد
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 ياختالف تأهلمجرد و م انياسترس دانشجو زانيم
حاضر نمره  قياگرچه كه در تحق. مشاهده نشدمعناداري 

پرسشنامه  ها گويهمجرد در اغلب  انياسترس دانشجو
از آنان معنادار بود، در اي  و در پاره تأهلباالتر از افراد م

نمره  يكينيو آموزش كل يدرون يباورها طهيدو ح
  .بودباالتر ي ا به طور قابل مالحظهاسترس افراد مجرد 

تفاوت  ،يعلت انتخاب رشته دندانپزشك ريرابطه با متغ در
كه به واسطه  يدر نمره استرس گروه يمعنادار يآمار

را انتخاب كرده بودند، در  يرشته دندانپزشك نيفشار والد
 نيوارد ا يعالقه شخص ليكه به دل يبا گروه سهيمقا

) Acharya)1 كه يقيدر تحق. شد افتيرشته شده بودند، 
اثر علت انتخاب رشته بر  يمطالعه كنون همچون ادانجام د

تفاوت در نمره استرس ممكن . تاييد شدنمره استرس 
منجر به  نيباشد كه فشار والد قتيحق نياست به واسطه ا

 يو كه يطور  هدانشجو شده ب يدرون يباورها فيتضع
 ليو از تكم دهيد اناكار ينيبال يها مهارتخود را در كسب 

 ان،يدانشجو نيهمچن. نامطمئن است دخو يدوره آموزش
خود  نياز والداي  نهييآ يريتصو به عنواندانشكده را 

نمره استرس  جهيو در نت يتيرو نارضا نيو از ا دهيد
  .دهند مينشان  يباالتر

) 18و1(قاتياول انتخاب رشته، تحق تيخصوص اولو در
 يكه انتخاب اول آنها، دندانپزشك يانيدانشجو ندداد نشان

در . دهند ميرا گزارش  ينبوده سطوح استرس باالتر
شده تفاوت  اديمشابه مطالعات  زيرو ن شيمطالعه پ
 انيدو گروه از دانشجو نيدر نمره استرس ا يمعنادار

احتمال مطرح است كه  نيا سندهينو دهيبه عق. شد افتي
باشد  نمي اول انتخاب تيكه اولواي  شدن در رشته رفتهيپذ

 ياز جمله باورها يباعث شده كه دانشجو در موارد چند
خود  يشخص يها يينسبت به توانا يضعف يدرون

تواند منجر به  مي به نوبه خود مسأله نيا. احساس كند
نسبت به  يتينارضا ،يبه دندانپزشك نانهيبدب ينقطه نظر
  .نمره استرس باالتر شود جهيو در نت ندهيشغل آ

 ها افتهي ،نمره استرس بر حسب معدل سهيمقا رد

 معدل و نمره استرس نيب معنادارارتباط  دهنده نشان
معناست  نيبد رهايمتغ نيا نيمثبت ب يهمبستگ. باشد مي

را گزارش  يبا معدل باالتر، استرس باالتر انيكه دانشجو
 يفيضع يهمبستگ ،يهمبستگ نيهر چند كه ا دهند مي

 نيا تر بيشتوجه كننده  انيب اندتو مي مسأله نيا. است
سطح انتظارات باالتر  ،يآموزش يندهايبه فرآ انيدانشجو

 شيباشد كه سبب افزا يبرتر يبرا تر بيشآنان و تالش 
  .گروه شده است نينمره استرس در ا

 يبرا يمطالعه حاضر از پرسشنامه سالمت عموم در
نمره  نيانگيم. استفاده شد كيكولوژيسالمت سا نييتع

 دهنده نشانو  03/2±45/0 انيدر دانشجو يسالمت عموم
با  رتيدر مغا. باشد مي متوسط كيكولوژسالمت ساي

) 15(و همكاران Humphrisمطالعه حاضر در مطالعه 
 يدندانپزشك انينشجودر دا كيكولوژيسا سترسيسطح د

 نيب يحاضر، ارتباط معنادار يها افتهي. باال گزارش شد
 يو سالمت عموم يدندانپزشك طينمره استرس مح

اگرچه سطح سالمت . داد را نشان انيدانشجو
 يفرد اتيتواند وابسته به خصوص مي كيكولوژيسا

 يمعن نيتواند بد مي از نوع متوسط يهمبستگ نيباشد، ا
 يباالتر كيكولوژيكه از سالمت سا يانيشجوباشد كه دان

 طيو شرا يآموزش تينگران وضع تر بيشبرخوردارند 
را گزارش  يوابسته به آن بوده و نمره استرس باالتر

  . دهند مي
به پرسشنامه از نقاط كنندگان  شركت يتمام يهد پاسخ
باشد كه احتمال مخدوش شدن  مي مطالعه نيقوت ا

افراد مبتال به  ليعدم تما اي ليتما به واسطه ها افتهي
از . كند مياسترس باال به عودت پرسشنامه را حذف 

اختالفات مشاهده شده در مطالعه حاضر  گريد ييسو
 كيدموگراف اي يزشبه مشخصات آمومنحصراً  دينبا

 ،يتيشخص اتيچرا كه خصوص. نسبت داده شود
گذار تأثيرتواند بر درك استرس  مي يو فرهنگ ياجتماع
توان به  مي مطالعه نيا يها محدوديت گرياز د. باشد
را  ها افتهيآن اشاره كرد كه ممكن است  يمقطع تيماه
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قرار داده  انيدانشجو اتيهنجارها و خصوص تأثيرتحت 
  .را محدود كند ها افتهيدادن  تيعموم بيترت نيو بد

  
  گيري نتيجه

به كاهش استرس به  ازيمطالعه حاضر ن يها افتهي
سال، با معدل  25از  تر كمدختر،  انيخصوص در دانشجو

مشاوره با . را نشان داد وستهيپ يورود هيباال و با سهم
 يو برگزار يدر زمان انتخاب رشته دانشگاه نيوالد

 هيتوص نيدانش آموزان و والد ن،يمعلم يبرا ييها كارگاه
 ن،يكه تحت فشار والد يافراد نيهمچن .گردد مي

كه  يانيرا انتخاب نموده، دانشجو يدندانپزشك
 انياول انتخاب آنان نبوده و دانشجو تياولو يدندانپزشك

 نيتوجه در ا ازمنديباالتر ن يبرخوردار از سالمت عموم
كنترل اي  مداخله يها برنامه ن،يعالوه بر ا. هستند نهيزم

تواند باعث  مي ياسترس با كمك متخصصان آموزش
  .و كاهش استرس آنان شود انيدانشجو ييكارا شيافزا

  
  قدرداني

 يعموم ينامه دوره دندانپزشك انيمقاله مستخرج از پا نيا
 يو فناور قاتيشده در معاونت محترم تحق بيتصو

 90-2535به شماره طرح (زاهدان  يدانشگاه علوم پزشك
از  لهينوسيباشد كه بد مي )91-887: اخالق تهيو كد كم

  .گردد مي يآن معاونت محترم قدردان يمساعدت مال
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Abstract 
 
Introduction: Studying dentistry is associated with high levels of stress. The aim of this study was to 
compare dental environmental stress among clinical dentistry students of Zahedan in terms of some 
demographic variables within different years. 
Methods: In this cross–sectional study, 177 clinical students of Zahedan Dental School were selected 
through census. A demographic data form, modified dental environmental stress questionnaire (validity and 
reliability confirmed), along with general health questionnaire were distributed among students in the first 
semester of 2012-13 academic years. Then based on a four-point Likert scale, averages of scores were 
calculated. Data was analyzed using ANOVA, Independent Samples Test, and Pearson Correlation. 
Results: The mean score of stress was 2.38±0.44 of the maximum of 4 and no significant difference was 
observed in mean score of stress for students in different years of study (P=0.057). Significant statistical 
differences were found in mean score of stress based on different variables of gender, age, track of university 
entrance, career choice decision (dentistry), and first choice of admission (P<0.05). Mean score of stress 
showed a significant correlation with GPA and general health (P<0.05). Being away from family and 
marital status were not significantly associated with stress score (P>0.05). 
Conclusion: The findings reveal the need to reduce stress especially among female students, students 
younger than 25 years, students with a high GPA and continous track of university entrance. Students who 
chose dentistry due to parental pressure as well as students whose first choice of admission was not 
dentistry, and students with higher general health require attention in this field. 
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