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آرش شهروان ،1مهرناز کریمی افشار ،2ملوک ترابی ،*3سینا صفری
 .1دکترای تخصصی اندودانتیکس ،دانشیار ،مرکز تحقیقات اندودنتولوژی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 .3دکتری تخصصی آسیبشناسی دهان ،دانشیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکتری تخصصی پروتزهای دندانی ،استادیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله39/6/7 :

آخرین اصالح مقاله39/01/7 :

پذیرش مقاله39/01/01 :

زمینه و هدف :دندانپزشکان استرس باالیی را که مرتبط با کار است ،تجربه میکنند که از زمان آموزش دندانپزشکی آغاز میشود .هدف این مطالعه،
مقایسه استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان بالینی در دانشکده دندان پزشکی کرمان بر حسب برخی عوامل دموگرافیك بود.
روش کار :این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی  065دانشجوی دوره بالینی دندانپزشکی کرمان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ،انجام شد .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه استرس محیط دندانپزشکی شامل  90گویه در  6حیطه و اطالعات دموگرافیك بود .امتیازدهی گویهها بر اساس مقیاس
لیکرت از  0-0بود .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها وارد کامپیوتر شد و در نرمافزار آماری  SPSSبا استفاده از آزمونهای  ANOVA ،Tو ضریب
همبستگی  Pearsonدر سطح معنیداری  5درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی افراد شرکت کننده در این پژوهش 09/69 ± 0/30 ،سال بود 59/9 .درصد دختر 71/0 ،درصد مجرد و میانگین معدل افراد ± 0/01
 06/15بود .میانگین نمره پرسشنامه  10/61 ± 00/59از  001بود .بیشترین میزان استرس در حیطه کارامدی دانشگاهی در گویه امتحان و کسب نمره قبولی
بود .بین دو جنس تفاوت آماری معنیداری از نظر میزان استرس محیط دندانپزشکی مشاهده شد ( .)P > 1/110وضعیت تأهل ،داشتن کار دانشجویی،
اولویت انتخاب رشته دندانپزشکی با نمره استرس محیط ،تفاوت آماری معنیداری را نشان نداد.
نتیجهگیری :یافتههای حاصل از این مطالعه ،تأیید مطالعات مشابه در خصوص داشتن استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان دندانپزشکی است.
بیشترین استرس محیط دندانپزشکی ،امتحانات و ترس از پاس نشدن در امتحان و یا مردودی در دوره میباشد.
کلید واژهها :استرس محیط ،دندانپزشکی ،دانشجویان ،کرمان
*نویسنده مسؤول :بخش آسیبشناسی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن190-90003100 :

 نمابر190-90001179 :
Email: drtorabiparizi@yahoo.com
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مقدمه
بر اساس گزارش کنگره جهانی آموزش دندانپزشکی،
آموزش دندانپزشکی به عنوان یك آموزش پیچیده ،انرژیبر و
اغلب پر استرس در نظر گرفته میشود .عملکرد دندانپزشکی
نیازمند مهارتهای بالینی و اداره بیمار است (.)0
دندانپزشکان ،میزان باالیی از استرس مرتبط با کار را تجربه
میکنند که از زمان آموزش دندانپزشکی آغاز میشود (.)0
عوامل ایجاد کننده استرس در دندانپزشکی ،شامل زمان و
فشارهای برنامهریزی ،مدیریت بیماران غیر همکار ،ماهیت
بسیار تکنیکی و سنگین کار میباشد ( .)9-6همچنین ،منشأ
استرس ممکن است فردی ،بین افراد ،آکادمیك و یا محیطی
باشد (.)7 ،1
استرس ،پاسخ روانی طبیعی به وقایع است که سبب
احساس ترس یا اضطراب میشود .در پزشکی ،استرس به
عنوان یك صفت احساسی که میتواند آغازی برای بسیاری از
اختالالت روانتنی باشد ،تعریف میگردد .استرس کاری و
فرسودگی شغلی ،به عنوان خطر شغلی جدی در نظر گرفته
میشود (.)3
 Divarisو همکاران در بررسی عوامل استرسزا در
دانشجویان دندانپزشکی کلمبیا ،با استفاده از پرسشنامهی
استرس محیط دندانپزشکی (Dental environment stress

یا  ،)DESبیشترین عامل استرس را ترس از مردود شدن ذکر
کردند .در این پژوهش ،پسران استرس کمتری نسبت به
دختران داشتند ( .)01بیشتر دانشجویان دندانپزشکی نیوزلند،
شیلی و استرالیا ،استرس متوسطی را تجربه میکردند (.)00
شایعترین عوامل استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان
اسکندریه ،حجم کاری ،کارامدی آکادمیك و اعتماد به
خودکارامدی بودند (.)00
 Urazو همکاران ،سالمت عمومی و میزان استرس محیط
دندانپزشکی را در دانشجویان غازی در ترکیه بررسی و
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عمومی بهتری داشتند .در این تحقیق ،استرس رابطه معنیداری
با سال تحصیلی ،زمینه اجتماعی و سبك زندگی دانشجویان
داشت (.)09
نتایج حاصل از مطالعه  Kumarو همکاران در هند ،نشان
داد که پسران استرس بیشتری داشتند و مسایل مربوط به
دانشکده،

کمترین

عامل

ایجاد

استرس

بود

(.)00

 ،Al-Sowyghدر بررسی  DESدانشجویان دندانپزشکی در
عربستان سعودی ،بین خودکارامدی ،مسایل دانشگاهی ،حجم
کاری ،درمان بیماران و آموزش بالینی با استرس رابطه آماری
معنیداری را نشان داد (.)05
میانگین نمره  DESدر دانشجویان دندانپزشکی همدان
( ،)06رفسنجان ( )07و زاهدان ( )01به ترتیب ،0/61 ± 1/55
 0/13 ± 1/51و  0/91 ± 1/00از  0گزارش شده است .مقایسه
 DESدر دانشجویان فرانسوی و بلغاری ،تفاوت آماری
معنیداری را بین دو گروه نشان داد ( Fonseca .)03و
همکاران ،ترس از مردودی در دوره یا سال ،امتحانات و فقدان
زمان کافی برای استراحت را از شایعترین عوامل ایجاد استرس
در دانشجویان دندانپزشکی شیلی و آرژانتین گزارش کردهاند
(.)01
در مطالعه  Waghachavareو همکاران ،مسایل دانشگاهی
شایعترین عامل استرس در بین دانشجویان دندانپزشکی،
پزشکی و مهندسی بود (.)00
نتایج حاصل از مطالعات مرتبط ،همگی بیانگر وجود
استرس محیط در دانشجویان دندانپزشکی است ،اما میزان و
عوامل مؤثر در ایجاد آن متفاوت است .از آن جایی که
برنامههای آموزش در دانشگاهها اندکی متفاوت میباشند و
همچنین ،بین دانشجویان در دانشکدههای مختلف ،تفاوتهای
فرهنگی و اجتماعی وجود دارد ،پژوهش حاضر برای اولین بار
در دانشجویان مقطع بالینی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان انجام شد.

مشاهده نمودند که پسران استرس کمتری نسبت به دختران
داشتند .دانشجویانی که با والدین زندگی میکردند ،سالمت
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روش کار
پژوهش حاضر یك مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی بود که
روی  065نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در
مقطع بالینی که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند ،انجام
گردید .معیار ورود شامل رضایت دانشجو جهت شرکت در
مطالعه بود .دانشجویان دوره تکمیلی و دانشجویان دوره علوم
پایه ،وارد مطالعه نشدند .ابتدا هدف از انجام تحقیق ،فواید و
ماهیت پژوهش برای دانشجویان توضیح داده شد و پس از
کسب رضایت آگاهانه ،فرم ثبت اطالعات دموگرافیك (شامل
جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،سال تحصیلی ،محل سکونت،
معدل و انتخاب دندانپزشکی به عنوان اولین رشته و عالقه
شخصی به دندانپزشکی) و پرسشنامه استرس محیط
دندانپزشکی ،در میان دانشجویان توزیع گردید.
پرسشنامه استرس محیط دندانپزشکی ،برگرفته از مطالعات
قبلی ( )7 ،00 ،00 ،09است و ضریب پایایی با آزمون

شهروان و همکاران

 ،7درمان بیماران  ،0-06باورهای درونی  ،0-06عوامل
دانشگاهی  ،0-1آموزش بالینی  00-00و سایر موارد 0-06
میباشد.
در این پرسشنامه ،جهت پاسخ به گویهها از طیف 0
گزینهای لیکرت به صورت هرگز =  ،0کمی =  ،0متوسط = 9
و شدید =  0استفاده شد .این پرسشنامهها در نیمسال دوم
تحصیلی و در طی یك هفته متوالی در پایان کالس درس و
برای دانشجویان سال آخر که درس نظری نداشتند ،در البراتوار
توزیع و به هر یك از دانشجویان جهت پاسخگویی ،به مدت 0
هفته فرصت داده شد.
پس از جمعآوری دادهها ،با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه ،)version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 01
آزمون آماری  tبرای آنالیز جنس و استرس محیط دندانپزشکی
و رگرسیون خطی ،تجزیه و تحلیل انجام شد P > 1/151 .به
عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

 Cronbach's alphaدر هر یك از حیطههای کارایی
دانشگاهی  10درصد ،درمان بیماران  71درصد ،باورهای

یافتهها

درونی  10درصد ،عوامل دانشگاهی  73درصد ،آموزش

در این پژوهش 065 ،دانشجوی دوره بالینی از  011دانشجو

کلینیکی  10درصد و سایر موارد  77درصد تعیین شده است

(درصد پاسخگویی  73/90درصد) با میانگین سن 09/69 ± 0/30

( .)01این پرسشنامه شامل  90سؤال (در  6حیطه شامل

سال شرکت کردند .میانگین معدل افراد  06/15 ± 0/01بود.

کارایی دانشگاهی  7سؤال ،درمان بیماران  0سؤال ،باورهای

میانگین نمره پرسشنامه  10/61 ± 00/59از  001بود59/9 .

درونی  0سؤال ،عوامل دانشگاهی  0سؤال ،آموزش بالینی 00

درصد شرکت کنندگان دختر و  71/0درصد مجرد بودند91/3 ،

سؤال و سایر موارد  0سؤال) است که بر اساس طیف 0

درصد در سال چهارم تحصیل میکردند 70 .نفر ( 00/1درصد)

گزینهای لیکرت به صورت هرگز =  ،0کمی =  ،0متوسط = 9

دانشجویان با والدین خود زندگی میکردند 050 .نفر (30/5

و شدید =  0استفاده شد.

درصد) رشته دندانپزشکی انتخاب اول آنان در کنکور بود.

همچنین ،برای هر یك از حیطهها نیز میانگین نمره استرس
گویههای آن ،به عنوان نمره استرس حیطه مورد نظر در نظر
گرفته شد .بنابراین ،دامنه نمره استرس محیط دندانپزشکی
عددی بین  90-001و برای حیطه کارایی دانشگاهی بین -01
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فراوانی مطلق و نسبی افراد بر حسب پاسخگویی در هر یك از
حیطهها در جداول  0و  0آمده است.
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جدول  :0نحوه پاسخگویی افراد در حیطههای کارامدی دانشگاهی ،درمان بیماران ،باورهای درونی و عوامل مربوط به دانشگاه
هرگز

کمی

متوسط

شدید

استرس

متغیر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

رقابت با همکالسیها

(51 )91/9

(06 )07/3

(50 )90/5

(07 )01/9

دادن امتحانات و کسب نمره

(7 )0/0

(00 )1/5

(03 )03/7

(35 )57/6

گویه

قبولی
سختی درك مباحث ارایه شده

(90 )03/0

(65 )93/0

(51 )95/0

(01 )6/0

کارآمدی دانشگاهی

توسط استاد در کالس
نداشتن فرصت زمانی کافی بین

(0 )0/0

(07 )01/9

(50 )90/5

(30 )55/1

امتحانات
نداشتن محیط مناسب برای

(97 )00/0

(00 )06/7

(06 )07/3

(91 )09/1

مطالعه
نداشتن کتابهای مرجع

(07 )01/5

(65 )93/0

(97 )00/0

(06 )3/7

روز کاری سنگین (کالسها و

(00 )6/7

(07 )06/0

(55 )99/9

(70 )09/6

کار کلینیك فشرده)
کار کردن برای بیماران با

(90 )01/1

(57 )90/5

(56 )99/3

(00 )00/7

بهداشت دهانی ضعیف
درمان بیماران

کار کردن برای بیماران با بیماری

(05 )3/0

(97 )00/0

(50 )90/7

(53 )95/1

مسری
حاضر نشدن بیمار در زمان مقرر

(3 )5/5

(91 )01/0

(79 )00/0

(59 )90/0

برای درمان یا امتحان
عدم برقراری ارتباط با بیماران
باورهای درونی

نداشتن اعتماد به نفس که یك

(59 )90/0

(67 )01/6

(97 )00/0

(1 )0/1

(50 )91/3

(99 )91/1

(57 )90/5

(00 )00/5

دانشجوی موفق هستم
نداشتن اعتماد به نفس در مورد

(01 )03/0

(01 )00/0

(56 )99/3

(00 )00/7

این که در آینده یك دندانپزشك
موفق خواهم شد
ترس از عدم استخدام یا بیکاری

(77 )06/7

(00 )00/1

(97 )00/0

(01 )6/0

ترس از نداشتن فرصت برای

(50 )91/3

(01 )01/0

(00 )05/5

(00 )00/5

دنبال کردن دورههای تخصصی
دانشگاهی
دانشگاه

عوامل مربوط به

قوانین و مقررات دانشکده

(01 )03/0

(57 )90/5

(97 )00/0

(09 )09/3

متفاوت بودن انتظارات شما از

(03 )00/5

(03 )03/7

(53 )95/1

(91 )09/1

محیط دانشکده با واقعیت

513

شهروان و همکاران

بررسی استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان...
جدول  :0درصد پاسخگویی افراد در حیطه عوامل مربوط به آموزش بالینی و سایر موارد
متغیر

گویه

آموزش بالینی

هرگز

کمی

متوسط

شدید

استرس

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نداشتن اعتماد به نفس در دادن طرح درمان

(06 )05/1

(01 )03/0

(66 )01/1

(05 )05/0

سختی یادگیری مهارتهای دقیق دستی الزم برای کار

(01 )07/1

(67 )01/6

(59 )90/0

(07 )01/9

کلینیك و البراتواری
کامل کردن ریکارمنتهای روتیشن

(01 )00/0

(00 )95/5

(61 )96/0

(09 )06/0

کمبود زمان برای انجام کارهای اختصاص یافته به

(01 )6/0

(00 )06/7

(60 )91/1

(07 )01/5

یك روتیشن
ترس از پاس نکردن یك روتیشن

(09 )7/3

(93 )09/9

(56 )99/3

(57 )90/5

در دسترس نبودن استاد

(05 )3/0

(50 )91/3

(60 )97/1

(91 )09/1

نداشتن استادان کافی در بخش

(07 )06/0

(53 )95/1

(59 )90/0

(06 )05/1

جو ایجاد شده توسط استاد در محیط کلینیك

(00 )6/7

(03 )07/6

(53 )95/1

(66 )01/1

تفاوت در نظرات استادان

(06 )3/7

(50 )90/7

(60 )91/1

(90 )01/1

در مورد درمان بیماران
دریافت انتقاد در مورد کار عملی از جانب استاد در

(09 )7/3

(09 )06/0

(50 )90/7

(55 )99/9

حضور بیمار
سایر موارد

در دسترس نبودن تکنسینهای البراتوار

(06 )05/1

(65 )93/0

(05 )07/9

(03 )07/6

سالمت فیزیکی

(05 )07/9

(60 )97/6

(93 )09/9

(03 )00/5

تبعیض به واسطه وضعیت درسی یا سایر علل

(00 )00/5

(01 )00/0

(57 )90/5

(00 )06/7

نداشتن زمان کافی برای استراحت

(01 )01/3

(51 )91/9

(53 )95/1

(00 )00/1

به عهده داشتن مسؤولیتهای مالی

(76 )06/0

(05 )07/9

(09 )09/3

(00 )00/7

همچنان که مشاهده میشود ،بیشترین میزان استرس در

انتخاب رشته دندانپزشکی ( )P = 1/111با نمره استرس محیط

حیطه کارامدی دانشگاهی در گویه امتحان و کسب نمره قبولی

تفاوت آماری معنیداری را نشان نداد .آزمون آماری

بود که  35نفر ( 57/3درصد) گزینه شدید را انتخاب کرده

 ANOVAبین سال تحصیلی ،محل اقامت (،)P = 1/007

بودند.

وضعیت اقتصادی و نمره استرس محیط دندانپزشکی ،ارتباط

ترس از بیکاری یا عدم استخدام ،کمترین میزان استرس را

آماری معنیداری را نشان نداد ( .)P = 1/013بین معدل

در بین گویهها داشت ( 77نفر 06/7 ،درصد) .میانگین نمره

دانشجویان با میانگین نمره استرس ،تفاوت آماری نزدیك به

پرسشنامه در پسران  77/73 ± 09/67و در دختران ± 00/10

معنیداری بود (.)P = 1/171

 16/60بود .آزمون آماری  tبین دو جنس ،تفاوت آماری

بین انتخاب رشته دندانپزشکی بر اساس عالقه شخصی با

معنیداری نشان داد ( .)P > 1/110آزمون  tبین وضعیت تأهل

میانگین نمره استرس ،تفاوت آماری نزدیك به سطح معنیداری

( ،)P = 1/067داشتن کار دانشجویی ( ،)P = 1/301اولویت

بود (.)P = 1/131
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میانگین و انحراف معیار در هر کدام از حیطهها و ارتباط آن
با جنسیت دانشجویان ،در جدول  9آمده است.
جدول  :9ارتباط بین حیطههای پرسشنامه با جنس دانشجویان
حیطه

مقدار P

میانگین و انحراف معیار نمره
کل

دختران

پسران

کارامدی دانشگاهی

03/01 ± 9/16

01/01 ± 6/00

03/37 ± 9/35

درمان بیماران

01/93 ± 9/50

6/60 ± 9/93

00/16 ± 0/00

باورهای درونی

1/75 ± 9/95

7/75 ± 9/07

3/60 ± 9/03

عوامل مربوط به دانشگاه

0/30 ± 0/69

0/36 ± 0/79

0/11 ± 0/56

آموزش بالینی

03/17 ± 6/16

07/16 ± 5/11

90/69 ± 5/70

3/03 ± 0/30

3/67 ± 0/09

*

1/103

F = 9/393 ،t = -9/071
1/666
F = 1/017 ،t = -9/733
1/179
F = 1/106 ،t = -9/611
1/065
F = 0/051 ،t = 1/995
1/577
F = 1/900 ،t = -0/060
سایر موارد

3/53 ± 0/67

*

1/107

F = 5/393 ،t = -1/000

بین محل سکونت دانشجویان در حیطههای خود کارآمدی

بحث و نتیجهگیری

دانشگاهی ،ارتباط آماری معنیدار ( )P = 1/100و بین

استرس ،یك شمشیر دولبه است که میتواند موجب تشویق

گروههای افراد ساکن خوابگاه با دانشجویان ساکن منزل

و تحریك دانشجو برای رسیدن به حداکثر کارامدی تحصیلی و

شخصی ،تفاوت آماری معنیدار ( )P = 1/106وجود داشت.

یا برعکس ،کاهش آن شود .استرسهای دندانپزشکی ،میتواند

در حیطه آموزش بالینی با محل سکونت دانشجویان ،رابطه

منجر به افسردگی ،اضطراب و فرسودگی شود (.)00

نزدیك به معنیداری ( )P = 1/167بود .بین افرادی که در منزل

یافتههای حاصل از مطالعه حاضر ،نشان داد که میانگین نمره

شخصی زندگی میکردند ،با افرادی که در منزل استیجاری

استرس محیط دندانپزشکی 10/61 ± 00/59 ،از  001بود که

زندگی میکردند ،ارتباط آماری معنیداری ()P = 1/100

بیانگر درجه متوسط رو به باالیی از استرس میباشد .این یافته

مشاهده شد.

با مطالعات دالبند و فرهادینسب در همدان ( ،)06کاظمیزاده

آزمون آماری  ANOVAبین سال تحصیلی دانشجویان با

و بخشی در رفسنجان ( )07و نیز رمضانی و نظری در زاهدان

حیطههای مختلف پرسشنامه ،ارتباط آماری معنیدار مشاهده

( )01مطابقت دارد .بنابراین ،میتوان گفت محیط دندانپزشکی،

نشد .همچنین ،بین معدل دانشجویان با حیطههای مختلف

محیطی همراه با استرس میباشد و چون سیستم آموزش

پرسشنامه همبستگی معنیدار مشاهده نشد (.)P < 1/511

دندانپزشکی در دانشکدههای دندانپزشکی ایران مشابه است،
میزان استرس درك شده در این دانشجویان نیز یکسان است.
در مطالعه حاضر ،بین میانگین نمره استرس محیط
دندانپزشکی با جنس ،ارتباط آماری معنیدار مشاهده شد .این
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بررسی استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان...
یافته با یافتههای مطالعات  Divarisو همکاران (Sedky ،)01

با سال تحصیلی گزارش کردند ( )05و نیز مطالعه  Sedkyکه

( Uraz ،)00و همکاران ( ،)09دالبند و فرهادینسب ()06

در آن دانشجویان سال پایین استرس بیشتری داشتند (،)00

رمضانی و نظری ( Polychronopoulou ،)01و Divaris

مغایرت دارد .شاید بتوان علت این تفاوت را ناشی از تفاوت

( )09و نیز  Pekerو همکاران که استرس بیشتری را در

مختصر بین برنامههای دانشجویان سال آخر در دانشکدههای

دختران گزارش کردند ( ،)05مطابقت دارد و با نتایج مطالعات

مختلف دانست.

 Tangadeو همکاران ( )6( Acharya ،)9ونیز  Kumarو

در این مطالعه ،بین محل زندگی افراد با استرس محیط

همکاران ( )00که استرس بیشتری را در پسران گزارش کردند،

دندانپزشکی ،ارتباط آماری معنیدار مشاهده نشد .نتایج این

مغایرت دارد .علت استرس بیشتر در دختران را میتوان آسیب

مطالعه با مطالعه رمضانی و نظری مطابقت دارد ( .)01در

پذیری بیشتر دختران و یا احساس فشار بیشتر برای رسیدن به

مطالعه  ،Sedkyمیزان استرس دانشجویانی که دور از والدین

موفقیت دانست (.)06

بودند ،بیشتر بود (.)00

در بین گویههای این پرسشنامه ،بیشترین عامل ایجاد

در تحقیق کنونی ،بین عالقه به رشته دندانپزشکی و

استرس در حیطه کارامدی دانشگاهی و گویه امتحان و کسب

اولویت انتخاب این رشته با میزان استرس محیط ،ارتباط آماری

نمره قبولی بود که با مطالعات کاظمیزاده و بخشی ( )07و

معنیداری مشاهده نشد .نتایج با مطالعه رمضانی و نظری ()01

رمضانی و نظری ( )01مطابقت دارد .علت این امر ،میتواند

مغایرت دارد .در تحقیق  Acharyaنیز افرادی که با عالقه

این باشد که دانشجویان دندانپزشکی از برترین داوطلبان

شخصی وارد رشته دندانپزشکی شده بودند ،استرس کمتری

کنکور در ایران میباشند و پس از انجام رقابتی سنگین وارد

داشتند ( .)6علت این مغایرت ،میتواند توانایی تطابق افراد

دانشگاه شدهاند و بنابراین ،عدم موفقیت در امتحان ،میتواند

شرکت کننده در این پژوهش با عوامل استرسزا باشد.

یك شکست محسوب شود.

در این پژوهش ،بین میانگین معدل دانشجویان با استرس

در تحقیق کنونی ،بین دانشجویان مجرد و متأهل از نظر

محیط دندانپزشکی ،ارتباط آماری معنیدار مشاهده نشد .علت

درك استرس محیط دندانپزشکی ،تفاوت آماری معنیدار

این امر ،میتواند ناشی از نداشتن تفاوت قابل توجه معدل در

مشاهده نشد .نتایج حاصل با مطالعات دالبند و فرهادینسب

افراد شرکت کننده در این تحقیق باشد.

( )06و رمضانی و نظری ( )01مطابقت دارد و با مطالعه

در پژوهش کنونی ،از بین عوامل ایجاد کننده استرس در

 Al-Sowyghکه در آن ،متأهلین استرس بیشتری داشتند (،)05

حیطه کارامدی دانشگاهی ،گذراندن امتحانات و کسب نمره

مطابقت ندارد .شاید علت عدم تفاوت حمایت مادی و معنوی

قبولی و نداشتن فرصت زمانی کافی بین امتحانات و روز کاری

والدین از فرزندان متأهلشان باشد.

سنگین به ترتیب بیشترین عامل استرس در این حیطه و در کل

در پژوهش حاضر ،بین میانگین نمره پرسشنامه و سال

پرسشنامه بودند .نتایج با مطالعه رمضانی و نظری که در آن

تحصیلی دانشجویان ،ارتباط آماری معنیدار مشاهده نشد که

بیشترین عامل استرس ،گذراندن امتحانات و کسب نمره قبولی

با مطالعات دالبند و فرهادینسب ( )06و نیز رمضانی و نظری

بود ()01؛ مطالعه کاظمیزاده و بخشی که امتحانات و انجام

( )01که دانشجویان سال چهارم استرس بیشتری داشتند و

ریکوایرمنتها ( )Requirementدو عامل استرسزای برتر

کاظمیزاده و بخشی که دانشجویان سال سوم استرس بیشتری

بودند ()07؛ مطالعه  Divarisو همکاران که ترس از مردودی

داشتند ( )07و همچنین ،مطالعات  )05( Al-Sowyghو

در امتحانات بیشترین عامل استرس در دانشجویان کلمبیایی

 Pekerو همکاران که تفاوت معنیداری از نظر استرس محیط

بود ()01؛ مطالعه  Fonsecaو همکاران که ترس از مردودی

530

دوره دوازدهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در دوره یا سال ،امتحانات و فقدان زمان کافی برای استراحت

در این پژوهش بین محل سکونت دانشجویان در حیطه

را از شایعترین عوامل استرس در دانشجویان دندانپزشکی

کارامدی دانشگاهی ،ارتباط آماری معنیدار و در حیطه آموزش

شیلی و آرژانتین گزارش کردهاند ( )01و مطالعه  Harikiranو

بالینی ارتباط آماری نزدیك به معنیداری مشاهده شد.

همکاران که شایعترین عامل استرس در دانشجویان سال آخر

دانشجویانی که با خانواده زندگی میکردند ،استرس کمتری

دندانپزشکی بنگلور هند را امتحانات گزارش کردهاند ،مطابقت

داشتند .نتایج با پژوهش رمضانی و نظری که تفاوت معنیداری

دارد (.)1

را بین دوری از خانواده و استرس نشان نداد (Al-Saleh،)01

کمترین عامل ایجاد استرس در پژوهش حاضر ،در حیطه

و همکاران در عربستان ( )07و همچنین  Muirheadو

باورهای درونی و گویه ترس از بیکاری بود .به نظر میرسد

 Lockerدر کانادا ( )01مغایرت داشت .این پژوهشها حاکی

که دانشجویان تحت تأثیر شرایط موجود و بازار کار کنونی

از آن بود که دانشجویانی که همراه با والدین زندگی میکنند،

هستند.

نمره استرس بیشتری میگیرند .علت این موضوع ،میتواند

وضعیت اقتصادی خانواده تأثیری بر استرس دانشجویان

ناشی از تفاوتهای احتمالی فرهنگی و اثر حمایتی والدین

نداشت .با توجه به این که تحصیل در ایران در دانشگاههای

روی فرزندان باشد .در مطالعه  Humphrisو همکاران

دولتی رایگان میباشد و درصد زیادی از افراد در این پژوهش

مشخص شد که زندگی با والدین منجر به استرس پایینتر

وضعیت مالی خانواده را خوب گزارش کردهاند ،بنابراین به

میشود (.)03

نظر میرسد دانشجویان این مطالعه ،از نظر مسایل مالی

نتیجهگیری:

دانشگاهی مشکلی نداشتند و این موضوع عامل استرس در آنان

یافتههای حاصل از این مطالعه ،تأیید مطالعات مشابه در

نبوده است.

خصوص داشتن استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان

در مطالعه حاضر ،بین دانشجویان دختر و پسر در حیطه

دندانپزشکی است .بیشترین استرس محیط دندانپزشکی،

کارامدی دانشگاهی تفاوت آماری معنیدار وجود داشت

ناشی از امتحانات و ترس از عدم دریافت نمره قبولی در

( )P = 1/103و میزان استرس در دختران بیشتر بود .در تحقیق

امتحان و یا مردودی در دوره میباشد.

رمضانی و نظری ،میانگین نمره دختران در این حیطه بیشتر
بود .علت این امر ،شاید وجود سؤاالت امتحانات و سنگینی
کار روزانه باشد که میتواند برای دختران استرس بیشتری
ایجاد کند (.)01
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Background & Objective: Dentistry has been widely acknowledged as being associated with high
levels of stress. This stress originates in the process of dental education. The aim of the present
study was to evaluate dental environment stress (DES) in students of the School of Dentistry of
Kerman University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 165 students. Data were collected using the
Dental Environment Stress Questionnaire (consisting of 32 items in 6 scales) and demographic
information questionnaire. Data were analyzed in SPSS software using t-test and ANOVA. P-value
was considered at 5%.
Results: Of the 165 respondents, 53.3% were women and 78.2% were single. Their mean age was
23.63 ± 2.94 years, and mean score was 16.05 ± 1.10. The mean of DES score was 82.60 ± 14.53
out of a total of 128. In academic factors, fear of exam and failure of the course were the most
important stressors. There was a statistically significant association between mean DES score and
gender. There was no statistically significant association between mean DES score and marriage
status, student`s work, and priority of field selection.
Conclusion: The results of the present study were similar to that of previous studies. They showed
the existence of DES. Academic factors were one of the most important stressors.
Key Words: Dental environment, Stress, Students, Kerman (Iran)
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