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شناخت میزان استرس و عوامل استرسزا در دانشجویان

مقدمه
دانشکدههای

دندانپزشکی به یافتن راهکارها و روشهای مؤثر مقابله با آن

دندانپزشکی نیز از محیطهای آموزشی پراسترس میباشد (.)1

و پیامدهای استرس کمک خواهد کرد؛ بنابراین تحقیق حاضر

دندانپزشکی

حرفهای

پراسترس

و

دانشجویان رشته دندانپزشکی عالوه بر استرسهای محیط
بالینی که ناشی از طبیعت شغلی دندانپزشکی است ،در معرض

به منظور بررسی میزان استرس در دانشجویان دندانپزشکی
کرمان انجام شد.

عوامل استرسزای مربوط به محیط آموزشی هم قرار دارند
( .)2تحقیقات نشان داده است که دانشجویان دندانپزشکی در

روش کار

طی دوره دانشجویی میزان قابل توجهی استرس را تجربه

پژوهش حاضر از نوع مقطعی -توصیفی -تحلیلی بود که بر

میکنند که میتواند روی احساسات و وضعیت فیزیکی و

روی کلیه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی انجام گرفت.

اجتماعی آنها اثرگذار باشد ( .)4فشار کاری ،آموزشهای

پژوهشگر در پایان ساعت کالس نظری از دانشجویان

بالینی ،ارزیابیهای انجام شده و محیط دانشگاه از عواملی

میخواست که در کالس حضور داشته باشند تا در مورد طرح

هستند که در مورد تأثیر آنها تأکید بیشتری شده است .اگرچه

با آنها صحبت شود .ابتدا هدف از انجام این طرح برای

برخی از استرسها در دوره آموزش پزشکی و دندانپزشکی

دانشجویان توضیح داده شد و سپس با کسب موافقتنامه کتبی،

اجتنابناپذیر بوده و قابل حذف شدن نمیباشند ،ولی برخی از

دانشجویان وارد طرح شدند .به آنان اطمینان داده شد که

مطالعات بیانگر این مطلب هستند که دانشجویان دندانپزشکی

پاسخها محرمانه مانده و پرسشنامه بدون نام میباشد .سپس

میزان استرس باالتری را تجربه میکنند (.)3 ،2
عوامل مربوط به دانشگاه مانند اندازه کالس ،پرداخت

پرسشنامه Depression‚ anxiety‚ stress ( DASS
 )scaleکه شامل  21سؤال است و توسط  Lovibondو

شهریه و عوامل مربوط به برنامه آموزشی مانند روش تدریس

 Lovibondبه منظور ارزیابی و اندازهگیری میزان استرس،

و ارزیابی به طور غیر مستقیم سبب استرس میشوند (.)6

اضطراب و افسردگی ابداع شده است ( )12و صاحبی و

ویژگی افراد مانند نوع شخصیت ،هوش هیجانی و حمایتهای

همکاران ( )14و مرادیپناه ( )13برای جمعیت ایرانی

خانوادگی و اجتماعی از عواملی هستند که قادر به متعادل

اعتباریابی کردهاند ،در اختیار دانشجو قرار داده و فرصت کافی

کردن و یا تغییر پاسخ به استرس میباشند ( .)4 ،7عوامل

برای پاسخگویی در اختیار آنان قرار داده شد .پرسشنامه شامل

استرسزای دندانپزشکی شامل مدیریت زمان و فشار کاری،

 21سؤال در سه حیطه افسردگی ،اضطراب و استرس است که

اداره بیماران غیر همکار و ماهیت سنگین و فوقالعاده تکنیکی

بر اساس مقیاسهای اصالً ،تا حدی ،متوسط و زیاد از  1تا 3

دندانپزشکی میباشد ( .)2 ،8 ،9زیانبخشترین اثر استرس

نمرهگذاری میشود .نمره  1کمترین مشکل و نمره  3بیشترین

طوالنی مدت ،ایجاد اختالل در عملکرد مؤثر قدرت تفکر و

مشکل در سؤال است؛ بدین ترتیب که نمرات بیشتر بیانگر

یادگیری است ( .)13استرس میتواند منجر به کاهش کارایی

شدت بیماری است .دامنه نمرات از  21تا  83میباشد .بر

تحصیلی شده و ممکن است دانشجویان در رویارویی با

اساس میانگین نمرات کسب شده از پرسشنامه ،میزان استرس

استرس پاسخهای ناسازگاری مثل روی آوردن به سیگار و

به سه دسته پایین ،متوسط و زیاد تقسیمبندی شدند .همچنین

الکل ،داروها و مواد مخدر را از خود بروز دهند .دانشجویانی

اطالعات دموگرافیک شامل جنس ،سال تحصیلی ،وضعیت

که سطح استرس باالیی را گزارش میکنند خود را فاقد اعتماد

تأهل ،محل سکونت و عواملی که در نزد آنها ایجاد استرس

به نفس و ضعیف در کنترل فرایند تحصیل میبینند (.)11

میکند ،ثبت گردید .حجم نمونه شامل تمام دانشجویان
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دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که

نشان میدهد .بر این اساس 64/1 ،درصد دانشجویان استرس

برای شرکت در طرح رضایت داشتند.

پایین 42/6 ،درصد استرس متوسط و  3/4درصد دارای استرس

دادهها پس از جمعآوری در نرمافزار آماری  ،SPSSبا
استفاده از آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمرات بین دو جنس و

و اضطراب شدید بودند .بیشترین علت ایجاد کننده استرس و
اضطراب ،مسایل مربوط به دانشگاه بود (نمودار .)2

آزمون آنالیز رگرسیون خطی ( )Liner regressionبرای
دسترسی به سایر اهداف فرعی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند و سطح معنیداری  3/32در نظر گرفته شد.

7.8

3.5

مسایل دانشگاه

یافتهها
از  233نفر دانشجو در این پژوهش 131 ،نفر پرسشنامه را

9.9

مشکالت خانوادگی
مسایل عاطفی

تکمیل کردند (درصد پاسخگویی  73/2درصد) .نتایج حاصل

مسایل دیگر

به این شرح بود 22/2 :درصد ( 73نفر) مرد و  37/2درصد زن

هیچ کدام

12.8
66

( 67نفر) با میانگین سنی  24/28 ± 3/21سال بودند و 83/1
درصد دانشجویان را افراد مجرد و  19/9درصد آنان را متأهلین
تشکیل میدادند .نمودار  1فروانی افراد پاسخگو را بر حسب
نمودار  .2توزیع فراوانی افراد بر حسب علل ایجاد استرس

سال تحصیلی نشان میدهد.

ارتباط بین متغیرهای جنس ،وضعیت تأهل ،محل سکونت و
سال تحصیلی در جدول  1آمده است .همانطور که مشاهده
7.8 9.9

اول
دوم
سوم

میشود ،بین وضعیت تأهل و محل سکونت با استرس و
22.7

19.9

اضطراب ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد .آنالیز رگرسیون
خطی بین میانگین معدل دانشجویان با میزان استرس و

چهارم

اضطراب ارتباط آماری معنیداری را نشان نداد .بیشترین

پنجم

میانگین نمره مربوط به سؤال  8با مقدار ( 2/23احساس میکنم

ششم

17

22.7

انرژی روانی زیادی مصرف میکنم) و کمترین میانگین مربوط
به سؤال  4با مقدار ( 1/62فکر نمیکنم بتوانم هیچ نوع
احساس خوبی را تجربه کنم) بود.

نمودار  .1توزیع فراوانی افراد بر حسب سال تحصیلی

میانگین نمره پاسخگویی به پرسشنامه  33/19 ± 12/7از
 83بود .نمره  21-31/2میزان استرس پایین ،نمره 32-62/2
میزان استرس متوسط و نمره  64-83میزان استرس شدید را

بیشترین درصد پاسخگویی سؤاالت به گزینه «زیاد» به
ترتیب مربوط به سؤال ( 8احساس میکنم انرژی روانی زیادی
مصرف میکنم با  19/1درصد) ،سؤال ( 1برایم مشکل است
آرام بگیرم با  14/2درصد) ،سؤال ( 18فکر میکنم بسیار
زودرنج و حساس هستم با  12/8درصد) و سؤال ( 14احساس
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دلمردگی و دلشکستگی دارم با  11/4درصد) بود .کمترین

عوامل مربوط به دانشگاه و بعد از آن مشکالت خانوادگی بود.

درصد پاسخگویی سؤاالت به گزینه «اصالً» نیز به ترتیب در

در مورد عوامل دانشگاهی مؤثر ،فرسودگی تجهیزات مهمترین

سؤال  8با  12/6درصد ،سؤال  18با  23/8درصد و سؤال  13با

عامل بود.

 29/1درصد بود .مهمترین عامل ایجاد کننده استرس ،ابتدا
جدول  .1ارتباط بین استرس و اضطراب با متغیرهای جنس ،وضعیت تأهل ،محل سکونت و سال تحصیلی
متغیر
وضعیت تأهل
جنس

محل سکونت

میانگین

انحراف معیار

متأهل

32/96

16/21

مجرد

49/23

11/73

مرد

31/62

14/43

زن

47/32

13/98

با والدین

47/32

13/98

سایر مکانها

31/62

14/43

اول

44/78

8/34

دوم

32/92

9/62

سوم

34/12

11/83

مفدار P
P = 3/347
P = 3/123
P = 3/337

P = 3/184

سال تحصیلی
چهارم

31/47

13/42

پنجم

48/78

12/41

ششم

43/11

7/23

بحث و نتیجهگیری

درصد دانشجویان استرس متوسط و باالیی داشتند و  66درصد

استرس عبارت است از باورها و نگرشهایی که فرد به طور

افراد مسایل مربوط به دانشگاه را عامل ایحاد استرس دانستهاند.

مکرر احساس میکند ( .)12هنگامی که شخصی در معرض

اکبری و نجات مسایل دانشگاه را عامل استرس در 32/8

محیط پرچالشی قرار میگیرد ،طیف وسیعی از پاسخهای

درصد دانشجویان مشهد گزارش کردند ( .)17یارایی نیز

فیزیولوژیک و احساسی را بر اساس شدت و نوع آن نشان

مهمترین دلیل استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه

میدهد ( .)16استرس شمشیر دو لبهای است که میتواند منجر

شهید بهشتی را مسایل دانشگاه دانست ( .)18در پژوهش

به تشویق و تحریک دانشجویان برای رسیدن به اوج توانایی و
یا کاهش کارامدی آنان گردد ( .)12در پژوهش حاضر46/9 ،
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 Abu-Ghazalehو همکاران نیز مسایل آموزشی مهمترین
عامل استرس در دانشجویان اردنی بود ( Ahmad .)19و
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همکاران مسایل درسی را شایعترین عامل استرس در

علت این موضوع دوری از خانواده و مشکالت زندگی در

دانشجویان پریکلینیک در مالزی گزارش کردهاند (.)23

خوابگاهها باشد.

در این پژوهش مهمترین عوامل ایجاد کننده استرس مربوط

بیشترین میزان استرس در دانشجویان سال سوم دیده شد که

به دانشگاه ،فرسودگی تجهیزات ،تعداد زیاد دانشجو در

با مطالعه  Morseو  Dravoمطابقت دارد ( .)23بیشترین

بخشها و عدم وجود تقویم اختصاصی برای دانشکده که منجر

استرس در مطالعه اکبری و نجات ( )17و دالبند و

به کمبود زمان برای انجام کارهای عملی میشود ،بود .در این

فرهادینسب ( )24در سال چهارمیها و در مطالعه Tangada

تحقیق میانگین نمره استرس در مردان بیشتر از زنان بود

و همکاران ( )22در سال آخریها گزارش شده است.

( ،)31/38 ± 14/28ولی آنالیز آماری تفاوت معنیداری را

 Humphrisو همکاران معتقد هستند که دانشجویان سال اول

نشان نداد ( )P = 3/123و با مطالعه اکبری و نجات ( )17و

کلینیک ،آشفتگی و استرس بیشتری داشتهاند ( .)22شاید بتوان

 Sofolaو  Jebodaدر دانشجویان دندانپزشکی نیجریه ()21

علت این امر را تفاوت برنامه آموزشی در دانشکدهها بیان کرد.

که بین جنس و میزان استرس تفاوت آماری معنیداری مشاهده

در این تحقیق اختالف آماری معنیداری بین سال تحصیلی با

نکردند ،مطابقت دارد .مطالعات  Tangadaو همکاران ()22

نمره استرس و همچنین بین میانگین معدل با میانگین نمره

بر روی دانشجویان هندی و  Polychronopoulouو

استرس مشاهده نشد که با توجه به  64/1درصد افراد که

 )4( Divarisدر یونان ،میزان استرس را در مردان اندکی

استرس پایینی را تجربه میکردند ،قابل توجیه میباشد.

بیشتر گزارش کردند که با مطالعه کنونی مطابقت دارد و با

پیشنهادها

مطالعه  Sugiuraو همکاران ( )12بر روی دانشجویان

با توجه به اینکه  46/9درصد دانشجویان استرس متوسط و

دندانپزشکی ژاپن و دالبند و فرهادینسب ( )24بر روی

باالیی داشتند و مهمترین عامل آن مسایل مربوط به دانشگاه

دانشجویان همدان که استرس را در زنان بیشتر گزارش کردند،

میباشد؛ بنابراین مطالعات بیشتری در زمینه بررسی دقیقتر

مطابقت ندارد .در تحقیق حاضر دانشجویان متأهل به طور

عوامل استرسزا و همچنین حمایت دانشجویان توصیه میشود.

معنیداری بیشتر از مجردها استرس داشتند و علت این امر را

همچنین به نظر میرسد آموزش ارتقای سالمت روانی و

شاید بتوان در مسؤولیتهای بیشتر متأهلین دانست.

پیشگیری از ناتوانیهای روانی باید در برنامه آموزشی قرار

در این تحقیق دانشجویانی که با خانواده خود زندگی

بگیرد.

میکردند ،به طور معنیداری استرس کمتری داشتند که با
پژوهش  Tangadaو همکاران که نشان دادند دانشجویان
ساکن خوابگاه استرس بیشتری دارند ،مطابقت دارد ( .)22شاید

سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به دلیل
تصویب طرح و حمایت مالی تقدیر و تشکر میگردد.
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Background & Objective: Dentistry is a stressful job and dental students are exposed to educational
and environmental stresses. The aim of this study was to determine the stress level in dental students.
Methods: This cross-sectional study was conducted on students of School of Dentistry, Kerman
University of Medical Sciences, Iran. Data were collected by Depression, Anxiety and Stress Scales
(DASS-21) standard questionnaire and analyzed by linear regression and t-test.
Results: 32.6% of students had moderate and 4.3% had severe stress. There was no significant
differences between sex, academic year, mean of scores, and stress level. Married students had more
stress (P = 0.037). Students staying with their parents had low stress level (P = 0.047). In 66% of
students, the university issues were stressor.
Conclusion: Based on the result of this study, stress level among dental students is fairly high;
greater attention to this issue is recommended.
Key Words: Stress, Dental students, Kerman, Iran
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