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  یسال آخر دندانپزشک انیمنابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجو استرس، زانیم یبررس

  1389سال   یدانشگاه آزاد اسالم

  4 اعتدال منفرد مایشدکتر   3ییمهندس ناصر وال 2نیالد ریظه رضایدکتر عل 1 # ینصوح نیدکتر نگ 1مقدم  يشهباز اریدکترمه

  

دانشگاه آزاد اسالمی تهران  یندانپزشکواحد د یمیترم یگروه آموزش اریاستاد-1

  یبهشت دیشه یپزشکدانشگاه علوم  یروانپزشک یاستاد گروه آموزش-2

  دانشگاه آزاد اسالمی تهران یواحد دندانپزشکو  بهشتیعلمی دانشگاه شهید  اتعضو هی -3

  دندانپزشک -4
  

  

  :  خالصه

حاضـر بـا    قیـ استرس، تحق ادیبا توجه به  عوارض ز باشد. یهم ماز مشکالت م یکی یدندانپزشک انیاسترس در دانشجو سابقه و هدف:

 یدانشـگاه آزاد اسـالم   یسـال آخـر در دانشـکده دندانپزشـک     انیمنابع و عوامل مـرتبط بـا آن در دانشـجو   ، استرس زانیم یهدف بررس

انجام شد.1389سال

روش  انجام شـد.  یسال آخر رشته دندانپزشک انیشجونفر از دان 230 يو بر رو یمقطع -یفیتوص یبا طراح قیتحق نیا ها: و روش مواد

 نامهاسـترس از پرسشـ   زانیم یبررس يبرا قیتحق نیدر ا پرسشنامه بود. اطالعات، لیو نحوه تکم يسرشمار قیتحق نیدر ا يرینمونه گ

Beck منابع استرس از پرسشنامه  یو بررسDESQ .قرار گرفت . يآمار زیلدو مورد آنا يکا يها توسط آزمون آمار افتهی استفاده شد

در صـد از   8 اسـترس متوسـط،   انیدر صد از دانشـجو  16استرس کم ،  انیدر صد از دانشجو 39حاضر  نشان داد  که  قیتحق ها: افتهی

  requirement لیـ تکم ان،یمنـابع اسـترس در دانشـجو    نی. مهمتـر درصد فاقد استرس بودند 37و  داشتند دیاسترس شد انیدانشجو

 12تـرم  انیاسـترس دانشـجو   .)P > 05/0( ان پسـر بـود  یاز دانشـجو  شتریب يدار یدختر به طور معن انیاسترس دانشجو ود.وامتحانات ب

 سـابقه  ،یمحل زندگ تاهل، تیسن، وضع .)P > 05/0( دار بود یمعن يتفاوت از لحاظ آمار نیبود و ا 11ترم انیکمتر از استرس دانشجو

.داشتنري دا یمعن بر میزان استرس اثر  انتخاب رشته نحوه کل و معدل ،یمشروط

محترم با انجام تحقیقـاتی در جهـت کـم     نیشود مسئول یم هیتوص موجود، يزا استرس و منابع استرس وعیبا توجه به ش :يریگ جهینت 

کنند. جادیا انیدانشجو يرا برا يآرامتر طیزا تالش کنند و مح عوامل استرس نیکردن ا

  BECK, منابع استرس زا، پرسشنامه  یدندانپزشک انیشجواسترس, دانها: کلید واژه
  

  26/6/90پذیرش مقاله: 15/4/90اصالح نهایی:  12/3/90 وصول مقاله: 

  

  

  :  مقدمه

در دندانپزشکان اسـت و امـروزه    عیاز مشکالت شا یکیاسترس 

بـالقوه   یدر رشـته دندانپزشـک   لیو تحصـ  یدندانپزشـک  طیمحـ 

  وعیشــ )1(.شــودیم انیودر دانشــج ادیــموجــب بــروز اســترس ز

جامعـه   ياز سه برابـر افـراد عـاد    شیدندانپزشکان ب استرس در

اسـترس   نـه یدور در زم اریبس يها از سال )2(گزارش شده است.

آن  يهـا  و علـت  را  مختلف استرس طیشرا است وشده  قیتحق

کـم کـردن    يهـا  از روش یکـ ی)3(.استمورد بررسی قرار گرفته 

تـداوم اسـترس    )4،3(.با مشکل استروبه رو شدن کامل  استرس،

ـ  فشار خون، شیتواند موجب افزا یم  ،يکـارد  یتـاک  ،یخـواب  یب

 باعـث کـاهش طـول عمـر شـود.      یوحتـ  یمنـ یا سـتم یس نقص

 انیـ اسـترس در م  زانیـ هرچـه م  است مشخص شده  نیهمچن
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ــجو ــتریب انیدانشــ ــ  شــ ــت تحصــ ــد افــ ــتر  یلیباشــ   بیشــ

 زانیـ م يریـ انـدازه گ  نـه یدر زم یکمـ  قـات یتحق )1،2(. گردد یم

مختلف انجام  يدر کشور ها یدندانپزشک انیاسترس در دانشجو

در مـورد عوامـل مولـد اسـترس      یمطالعات نیهمچن، شده است

  )5-9)(1،3(.است دهیگزارش گرد یمتفاوت جیاست که نتا انجام شده

اسـترس در   زانیـ م یبررسـ  نـه یبا توجه به خالء موجـود در زم 

  قیـ عوامل مولد استرس، تحق نهیدانشگاه و تناقضات فوق در زم

منابع و عوامل مرتبط بـا آن   استرس، زانیم یفوق با هدف بررس

دانشـگاه آزاد   یدانشـکده دندانپزشـک   سـال آخـر   انیدر دانشجو

  انجام گرفت. 1389سال یاسالم

  ها: مواد و روش

 هیـ کل سـت یانجام گرفـت. ل مقطعی  -توصیفی یبا طراح قیتحق

وزش دانشگاه اخذ و به عنوان جامعـه  سال آخر از آم انیدانشجو

 230برابر نمونه هـا تعداد مطالعه قرار گرفت. مورد،یمورد بررس

پس از مراجعه بـه  .ندشد یبررس ينفر بود که به روش سرشمار

 يبـا اجـرا   يهمکـار  يهـا بـرا  از آن ،طرح هیو توج انیدانشجو

 لیــ. سـه پرسشــنامه بـا هــم تحو  دیــخواسـت گرد  درق،یـ تحق

بسـته و در حضـور    طیپرسشـنامه هـا در محـ    شـد.  انیدانشجو

پرسشـنامه هـا شـامل سـه     شـد.  افتیو در لیطرح تکم يمجر

پرسشــنامه قیــاســترس از طر زانیــم یبررســ .قســمت بــود

(BECK)   اگر  ارزیابیشد. در  یسوال بود بررس21که  شامل

  و کمتر بود نشان دهنـده فـرد بـدون اسـترس، رتبـه      11امتیاز 

ــترس خفا 12-26  ــس ــره ا 36-27 ،فی ــط و نم ــترس متوس   س

هر سوال از صفر  .بود دیشد اریدهنده استرس بس نشان 37-63 

اسـترس   کیـ بدون استرس ، یعنیگرفت که صفر   ازیتا سه امت

  )7(کم، دو استرس متوسط، سه استرس آزار دهنده بود.

جـام  ناDESQمنابع استرس توسط پرسشـنامه معتبـر    یبررس

 ازیـ واالت از صـفر تـا چهـار امت   سوال بود .س38گرفت که شامل 

بـا   ، دو:کـم بـا اسـترس    : کیـ ، بدون اسـترس  داشت  که صفر:

 دیچهار:بـا اسـترس شـد    ،ادیـ با استرس ز سه: استرس متوسط،

  )1،3(بود.

،یمحل زندگتاهل، تی، جنس، وضعسن شامل:  مرتبط عوامل

 یلیانتخاب رشته تـرم تحصـ  نحوه کل و  معدل،یمشروط سابقه

طـرح   يبسته و در حضور مجـر  طیها در مح امههمه پرسشنبود 

و 12, 11تـرم   انیتمام دانشجو در مورد قیتحق نیا شد. لیتکم

  .انجام شد یلیتکم  انیدانشجو

آن بـا احتمـال    یواقع زانیو م نییاسترس در نمونه ها تع وعیش

 يدرصد در جامعه بر آورد و نقش عوامل مرتبط با آزمون کـا 95

  شد. یدو بررس

  

  یافته ها:

 سال آخر  دندانپزشکی يدانشجو230برروي  حاضر تحقیق

پرسشنامه هاي جمع آوري شده در این تحقیق  تعداد .انجام شد

کننده در  از میان دانشجویان شرکت % ) بود.3/81مورد ( 187

 مونث  %) 7/64(نفر121و مذکر%) 3/35(نفر  66این تحقیق

% )فاقد 37نفر ( 70از دانشجویان مورد بررسی تعداد. بودند

درجاتی از استرس را نشان  %)63نفر ( 117استرس بودند و 

توزیع دانشجویان مورد بررسی بر حسب میزان استرس  .دادند

درصد 37نشان می دهد که ارائه شده است و1در نمودار شماره

درصد استرس 16درصد استرس کم،39فاقد استرس بودند.

ي مورد در نمونه ها درصد استرس شدید داشتند. 8متوسط و

درصد از حد اقل  95با اطمینان  استرسبررسی میزان واقعی 

  :C.I95)71تا  57( بر آورد شد.درصد  71تا2/57

  

فراوانی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی توزیع  -1نمودار

بر حسب میزان  1389دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 

  استرس 

  

استرس 
متوسط

استرس كم

فاقد استرس

استرس شدید

16%

39%

8%

37%
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 تیوضع کیبر حسب استرس به تفک انیدانشجو عیتوز

استرس در   زانیم نیشتریدهد که ب یدانشجو نشان م

استرس در  زانیم نیو کمتر%)71(11ترم  انیدانشجو

 ياختالف به لحاظ آمار نیبود،که ا%) 52( 12ترم  انیدانشجو

.)P > 05/0(داربود یمعن

 که داد برحسب منابع استرس نشان انیدانشجو عیتوز

زا عامل استرس نیشتریدرصد ب77با  requirement لیتکم

 زا بود و عامل استرس نیدرصد دوم 64 بعد از آن امتحانات با  و

را  ییزا استرس نیارتباط بر قرار کردن باجنس مخالف کمتر

داشت.

 دادبرحسب منابع استرس نشان 12ترم  انیدانشجو عیتوز

 نیشتریبدرصد 78با  requirement لیگروه تکم نیدر ا

عامل  نیدرصد دوم51از آن امتحانات با بعد عامل استرس زا و

بود. زااسترس

بر حسب منابع استرس زا نشان  11ترم انیدانشجو عیتوز

و بعد از آن کامل کردن  نیدرصد مهمتر 81امتحانات با  داد

requirement  زا بود.  عامل استرس نیدوم

 دادنشان  یلیتکم انیمنابع استرس در دانشجو عیتوز  

زا است و  درصد مهمترن عامل استرس 81 با  یمال تیمسئول

عامل استرس  نیدرصد دوم76با هیشهر يباال نهیبعد از آن هز

  .زا بود

 شتریاسترس در خانم ها ب زانینشان داد که م قیتحق نیا 

.)P > 05/0( است انیاز آقا

مربوط به بخش   بیبه ترت قیتحق نیاسترس در ا نیشتریب

   بود. %)38) و سپس اطفال (53اندو  (%

توزیع دانشجویان، میزان استرس به تفکیک عوامل  1جدول 

  مرتبط را نشان می دهد.

  

  

  

  

  

  

  

دانشجویان سال آخر دندانپزشکی واحد توزیع فراوانی   -1جدول 

  دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بر حسب میزان استرس

  و به تفکیک عوامل مرتبط  

  

  :بحث 

دانشجویان فاقد  در صد از 37 تحقیق حاضر  نشان داد که

در صد از  16کم ،  در صد از دانشجویان استرس  39 استرس،

در صد از دانشجویان استرس  8و دانشجویان استرس متوسط 

شیوع استرس  ,1389در سال و همکاران  عابدلوشدید داشتند 

و  بررسی کردندرا  شهر تهراندندانپزشکان زن  در جمعیت

% 32طبق گزارش این تحقیق این گروه از دندانپزشکان داراي 

% استرس کم بودند 13% استرس متوسط و 55استرس شدید، 

با افزایش A   سال و تیپ شخصیتی  10و سابقه کار کمتر از 

  Pozos) 10(داري داشت. معنیمیزان استرس شغلی رابطه 

استرس دندانپزشکان بیش از سه برابر افراد  نیز اعالم کرد که

   )2(.عادي جامعه است

میزان استرس

عوامل

ندارد و 

خفیف

N1:143

متوسط و 

شدید

N2:44

نتیجه

کاي دو آزمون

سن
) 59(26) 61(2587باالي 

p< 6/0
) 41( 18) 39( 2556زیر 

جنس
) 18(9) 42( 59مرد

P< 02/0
) 78 ( 35) 58( 84زن

تاهل
 )57 ( 35) 71 ( 101مجرد

P< 3/0
) 43(9 )29( 42متاهل

اقامت
) 66(  29) 69 ( 99همراه خانواده

P< 9/0
)34( 15) 31( 44دور از خانواده

سابقه 

مشروطی

)75( 32)82(116ندارد
P< 3/0

)25(12)18(27دارد

معدل
)66(29)61(1587باالي 

P< 9/0
)34(15)39(1556زیر 

نحوه انتخاب 

رشته

)90(40)89(127خود فرد
P< 9/0

)10(4)11(16دیگران

شجونوع دان
)23(10)21(30تکمیلی

P< 9/0
) 77(34)79(113غیر تکمیلی

8%
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از میزان  11میزان استرس در دانشجویان ترم  در تحقیق حاضر

این تفاوت احتماال به علت  .بود بیشتر12استرس دانشجویان ترم

 11ن ترم یانشجودا بیشتر بودن حجم دروس و فعالیت هاي

. و یا کمبود تجربه بالینی آنهاست 12نسبت به دانشجویان ترم 

شد در این مطالعه میزان استرس زنان بیشتر از مردان گزارش 

  همچنین   )11(که مشابه تحقیقات ضیایی و همکاران است.

Health  که میزان استرس  ندنیز اعالم کردو همکاران

 )9(باشد. می دانشجویان پسردانشجویان دختر بیشتر از استرس 

بین دختران و پسران  1994ر منچستر در سال د  Adrianاما

موارد  بررسیدر و همکاران  Shashidharِ و)1(تفاوتی ندید

 ، میزان استرس زا در دانشجویان دندانپزشکی هندوستان ساستر

تواند به  میتفاوت این  )6(. گزارش نمودمردان را از زنان بیشتر 

  .وت جامعه مورد بررسی باشدتفاعلت 

، 11اولین عامل استرس زا در دانشجویان ترم  در تحقیق حاضر

، 12 ترم امتحانات و در بین دانشجویان

و در دانشجویان تکمیلی مسئولیت  requirementتکمیل

مالی بود که این تفاوت احتماال به دلیل حجم بیشتر دروس در 

تر دانشجویان تکمیلی و هزینه هاي بیش12نسبت به ترم 11ترم 

 تکمیل،در کل .استه عادي بود نسبت به دیگر دانشجویان

requirement زا در  استرسدومین عامل ،امتحانات اولین و

دو نیز  و داخلی در اغلب تحقیقات خارجی .بین دانشجویان بود

   Requirementتکمیل کردن  عامل امتحانات و

اما در  )13،12،11،1(.بود زاترین عوامل در بین دانشجویان استرس

در دانشگاه آزاد 1383در سال  ییضیا تحقیقی که توسط

انجام بودند اسالمی در بین دانشجویانی که وارد کلینیک شده 

فضایی که توسط اساتید در دانشگاه که  مشخص شد،شد

  )11(.است مهمترین عامل استرس زا شود ساخته می

نشان  نشگاه باشد واین تفاوت شاید به علت تغییرات در دا

  تغییردهد محیط دانشکده و روابط بین اساتید و دانشجویان  می

دیگر نقاط  به زا در دانشکده نزدیک و عامل استرسکرده است  

شده  ) Requirementامتحانات و تکمیل کردن (جهان  

   )12،1( .است

تفاوت  البته تحقیقاتی نیز وجود دارند که با تحقیق حاضر 

متفاوت بودن فرهنگ  تواند، می همه این تفاوت ها علت  .دارند

روحیه و  شرایط آموزشی، انشجویانداعتماد به نفس  ،جوامع

. رقابت طلبی در کشورهاي مختلف باشد

  به ترتیب پر  اطفال و وهاي اند بخشدر تحقیق حاضر 

در تحقیقی که توسط  .ها انتخاب شدند ترین بخش استرس

در دانشگاه شهید بهشتی 1380ال در س الدین و همکاران ظهیر

و پروتز به ترتیب پر استرس  اندو يبخش هابود، انجام شده 

چنین این تحقیق از نتایج  )12(.ها معرفی شدند ترین بخش

تی کارهاي خعلت س بخش اندو بهشود که  می برداشت

اما  .است موجب استرس زیاد در بین دانشجویان ذاتا کلینیکی،

 زا یعنی  مهم ترین عامل استرس یرتحت تأثاطفال در بخش 

بخش پروتز  تحت تاثیر مهمترین  و Requirementمیزان 

نبود بیماران  عامل استرس زا در دانشکده شهید بهشتی یعنی 

% 70اي در مصر نشان داد که  مطالعه قرار گرفتند.، مناسب

هستند و هاي روحی  دانشجویان دندانپزشکی داراي استرس

 مطرح یط را مشکالت کوریکولوم آموزشبیشترین عامل مرتب

مطالعه پیشنهاد شد که با توجه به افزایش روز  نمودند در این

افزون دانشجویان دندانپزشکی تغییر در این کوریکولوم صورت 

   )14(پذیرد.

زاي محیط  عوامل استرس رسد که بندي به نظر می در یک جمع

قابل  قشندانشکده دندانپزشکی در میزان استرس دانشجویان 

اي  نظر به اینکه از تحقیق حاظر نتایج نگران کننده دارد. توجهی

 لزوم اقدام در مورد میزان استرس دانشجویان به دست آمد.

لین محترم در تعدیل این عوامل ئوهرچه سریع تر مس پژوهشی

در این  استرس زا با توجه به اینکه عوامل به چشم می خورد.

بودند و امتحانات  و requirementکامل کردن تحقیق،

زاي  هاي استرس ترتیب بخشبه اطفال  و هاي اندو بخش

وجه به تلین دانشکده با ئوشود که مس توصیه می ،دانشکده بودند

هاي استرس زا در  در بخش ،با تعدیل این عوامل و این عوامل

اري زهمچنین با برگ کم کردن استرس دانشجویان کمک کنند.

استرس به دانشجویان دندانپزشکی  مدیریت ،هاي آموزشی کالس

در این راستا کمک شود.
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بررسی میزان استرس، منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی  سال 1389

دکترمهیار شهبازی مقدم 1 دکتر نگین نصوحی # 1 دکتر علیرضا ظهیر الدین2 مهندس ناصر ولایی3  دكتر شیما اعتدال منفرد 4

1- استادیار گروه آموزشی ترمیمی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي تهران 

2- استاد گروه آموزشی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتي و واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي تهران

4- دندانپزشک

خلاصه: 

سابقه و هدف: استرس در دانشجویان دندانپزشکی یکی از مشکلات مهم میباشد. با توجه به  عوارض زیاد استرس، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان استرس، منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال1389انجام شد.

مواد و روشها: این تحقیق با طراحی توصیفی- مقطعی و بر روی 230 نفر از دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی انجام شد. روش نمونه گیری در این تحقیق سرشماری و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسشنامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان استرس از پرسشنامه Beck و بررسی منابع استرس از پرسشنامه DESQ استفاده شد. یافتهها توسط آزمون آماری کای دو مورد آنالیز آماری قرار گرفت .

یافتهها: تحقیق حاضر  نشان داد  که 39 در صد از دانشجویان استرس کم ، 16 در صد از دانشجویان استرس متوسط، 8 در صد از دانشجویان استرس شدید داشتند و 37 درصد فاقد استرس بودند. مهمترین منابع استرس در دانشجویان، تکمیل requirement  وامتحانات بود. استرس دانشجویان دختر به طور معنیداری بیشتر از دانشجویان پسر بود (05/0 < P). استرس دانشجویان ترم12 کمتر از استرس دانشجویان ترم11 بود و این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار بود (05/0 < P). سن، وضعیت تاهل، محل زندگی، سابقه مشروطی، معدل کل ونحوه  انتخاب رشته بر میزان استرس اثر  معنیداری نداشت.

 نتیجهگیری: با توجه به شیوع استرس و منابع استرسزای موجود، توصیه می شود مسئولین محترم با انجام تحقيقاتي در جهت کم کردن این عوامل استرسزا تلاش کنند و محیط آرامتری را برای دانشجویان ایجاد کنند.

کلید واژهها: استرس, دانشجویان دندانپزشکی , منابع استرس زا، پرسشنامه BECK

وصول مقاله: 
12/3/90
اصلاح نهايي:15/4/90
پذيرش مقاله: 26/6/90

مقدمه: 


استرس یکی از مشکلات شایع در دندانپزشکان است و امروزه محیط دندانپزشکی و تحصیل در رشته دندانپزشکی بالقوه موجب بروز استرس زیاد در دانشجویان میشود.(1) شیوع  استرس در دندانپزشکان بیش از سه برابر افراد عادی جامعه گزارش شده است.(2) از سالهای بسیار دور در زمینه استرس تحقیق شده است و شرایط مختلف استرس را  و علتهای آن مورد بررسي قرار گرفته است.(3)یکی از روشهای کم کردن استرس، روبه رو شدن کامل با مشکل است.(4،3) تداوم استرس میتواند موجب افزایش فشار خون، بیخوابی، تاکی کاردی، نقص سیستم ایمنی وحتی باعث کاهش طول عمر شود. همچنین  مشخص شده است هرچه میزان استرس در میان دانشجویان بیشتر باشد افت تحصیلی بيشتر 
میگردد. (1،2) تحقیقات کمی در زمینه اندازه گیری میزان استرس در دانشجویان دندانپزشکی در کشور های مختلف انجام شده است، همچنین مطالعاتی در مورد عوامل مولد استرس انجام شدهاست که نتایج متفاوتی گزارش گردیده است.(1،3)(9-5)  با توجه به خلاء موجود در زمینه بررسی میزان استرس در دانشگاه و تناقضات فوق در زمینه عوامل مولد استرس، تحقیق  فوق با هدف بررسی میزان استرس، منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال1389 انجام گرفت.

مواد و روشها:


�αήΘγςγϮΘϣϢϛ�αήΘγαήΘγ�ΪϗΎϓΪϳΪη�αήΘγ


تحقیق با طراحی توصيفي- مقطعي انجام گرفت. لیست کلیه دانشجویان سال آخر از آموزش دانشگاه اخذ و به عنوان جامعه مورد بررسی، مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد نمونه هابرابر 230 نفر بود که به روش سرشماری بررسی شدند. پس از مراجعه به دانشجویان و توجیه طرح، از آن ها برای همکاری با اجرای تحقیق، در خواست گردید. سه پرسشنامه با هم تحویل دانشجویان شد. پرسشنامه ها در محیط بسته و در حضور مجری طرح تکمیل و دریافت شد. پرسشنامه ها شامل سه قسمت بود. بررسی میزان استرس از طریق پرسشنامه (BECK)  که  شامل 21سوال بود بررسی شد. در ارزيابي اگر امتياز 11 و كمتر بود نشان دهنده فرد بدون استرس، رتبه
 12-26 استرس خفیف، 27-36 استرس متوسط و نمره
 37-63 نشاندهنده استرس بسیار شدید بود. هر سوال از صفر تا سه امتیاز  گرفت که صفر یعنی بدون استرس ،یک استرس کم، دو استرس متوسط، سه استرس آزار دهنده بود.(7)

بررسی  منابع استرس توسط پرسشنامه معتبر DESQانجام گرفت که شامل 38سوال بود .سوالات از صفر تا چهار امتیاز داشت  که صفر: بدون استرس، یک : با استرس کم، دو: با استرس متوسط، سه: با استرس زیاد، چهار:با استرس شدید بود.(1،3)

عوامل مرتبط شامل:  سن، جنس، وضعیت تاهل، محل زندگی، سابقه مشروطی، معدل کل و نحوه انتخاب رشته ترم تحصیلی بود همه پرسشنامهها در محیط بسته و در حضور مجری طرح تکمیل شد. این تحقیق در مورد تمام دانشجویان ترم 11, 12و دانشجویان  تکمیلی انجام شد.

شیوع استرس در نمونه ها تعیین و میزان واقعی آن با احتمال 95درصد در جامعه بر آورد و نقش عوامل مرتبط با آزمون کای دو بررسی شد.

يافته ها:

تحقیق حاضر برروی 230دانشجوي دندانپزشکی سال آخر  انجام شد. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده در این تحقیق 187 مورد (3/81% ) بود. از میان دانشجویان شرکتکننده در این تحقیق66 نفر (3/35%) مذكر و121نفر(7/64%)  مونث  بودند. از دانشجویان مورد بررسی تعداد70 نفر (37% )فاقد استرس بودند و 117 نفر (63%) درجاتی از استرس را نشان دادند. توزیع دانشجویان مورد بررسی بر حسب میزان استرس در نمودار شماره1ارائه شده است و نشان می دهد که37درصد فاقد استرس بودند.39درصد استرس کم،16درصد استرس متوسط و8 درصد استرس شدید داشتند. در نمونه های مورد بررسی میزان واقعی استرس با اطمینان 95 درصد از حد اقل 2/57تا71 درصد بر آورد شد. (57 تا 71)C.I95:

نمودار1- توزیع فراواني دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران در سال 1389 بر حسب ميزان استرس 

توزیع دانشجویان بر حسب استرس به تفکیک وضعیت دانشجو نشان میدهد که بیشترین میزان  استرس در دانشجویان ترم 11(71%) و کمترین میزان استرس در دانشجویان ترم 12 (52 %) بود،که این اختلاف به لحاظ آماری معنی داربود(05/0 < P).

 توزیع دانشجویان برحسب منابع استرس نشان داد كه تکمیل requirement با 77درصد بیشترین عامل استرسزا و بعد از آن امتحانات با  64 درصد دومین عامل استرسزا بود و ارتباط بر قرار کردن باجنس مخالف کمترین استرسزایی را داشت.

 توزیع دانشجویان ترم 12برحسب منابع استرس نشان داد در این گروه تکمیل requirement با 78درصد بیشترین عامل استرس زا و بعد از آن امتحانات با51 درصد دومین عامل استرس زا بود. 

توزیع دانشجویان ترم11 بر حسب منابع استرس زا نشان داد امتحانات با 81 درصد مهمترین و بعد از آن کامل کردن requirement  دومین عامل استرسزا بود. 

  توزیع منابع استرس در دانشجویان تکمیلی نشان داد مسئولیت مالی با  81 درصد مهمترن عامل استرسزا است و بعد از آن هزینه بالای شهریه با76درصد دومین عامل استرس زا بود.

 این تحقیق نشان داد که میزان استرس در خانم ها بیشتر از آقایان است (05/0 < P).

بیشترین استرس در این تحقیق به ترتیب مربوط به بخش  اندو  (%53) و سپس اطفال (38%) بود. 

جدول 1 توزيع دانشجويان، ميزان استرس به تفكيك عوامل مرتبط را نشان مي دهد.

جدول 1-  توزيع فراواني دانشجويان سال آخر دندانپزشكي واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي بر حسب ميزان استرس


 و به تفكيك عوامل مرتبط 

		میزان استرس

عوامل

		ندارد و خفیف

N1:143

		متوسط و شدید

N2:44

		نتیجه

آزمون کای دو



		سن

		بالای 25

		87(61) 

		26(59) 

		p<6/0



		

		زیر 25

		56( 39) 

		18( 41) 

		



		جنس

		مرد

		59( 42) 

		9(18) 

		P<02/0



		

		زن

		84( 58) 

		35 (78) 

		



		تاهل

		مجرد

		101 (71) 

		35 (57)

		P< 3/0



		

		متاهل

		42 (29)

		9(43) 

		



		اقامت

		همراه خانواده

		99 (69) 

		29 ( 66) 

		P< 9/0



		

		دور از خانواده

		44 (31) 

		15 (34)

		



		سابقه مشروطی

		ندارد

		116(82)

		32 (75)

		P< 3/0



		

		دارد

		27(18)

		12(25)

		



		معدل

		بالای 15

		87(61)

		29(66)

		P< 9/0



		

		زیر 15

		56(39)

		15(34)

		



		نحوه انتخاب رشته

		خود فرد

		127(89)

		40(90)

		P< 9/0



		

		دیگران

		16(11)

		4(10)

		



		نوع دانشجو

		تکمیلی

		30(21)

		10(23)

		P<9/0



		

		غیر تکمیلی

		113(79)

		34(77) 

		





بحث :

تحقیق حاضر  نشان داد که 37 در صد از دانشجویان فاقد استرس، 39  در صد از دانشجویان استرس کم ، 16 در صد از دانشجویان استرس متوسط و 8 در صد از دانشجویان استرس شدید داشتند عابدلو و همكاران در سال 1389, شیوع استرس در جمعیت دندانپزشكان زن شهر تهران را  بررسي كردند و طبق گزارش اين تحقيق اين گروه از دندانپزشكان داراي 32% استرس شديد، 55% استرس متوسط و 13% استرس كم بودند و سابقه كار كمتر از 10 سال و تيپ شخصيتي    Aبا افزايش ميزان استرس شغلي رابطه معنيداري داشت.(10) Pozos   نیز اعلام کرد که استرس دندانپزشکان بیش از سه برابر افراد عادی جامعه است.(2) 

در تحقیق حاضر میزان استرس در دانشجویان ترم 11 از میزان استرس دانشجویان ترم12بیشتر بود. این تفاوت احتمالا به علت بیشتر بودن حجم دروس و فعالیت های دانشجويان ترم 11 نسبت به دانشجویان ترم 12 و يا كمبود تجربه باليني آنهاست. در اين مطالعه ميزان استرس زنان بيشتر از مردان گزارش شد كه مشابه تحقيقات ضيايي و همكاران است.(11) همچنین 
Health و همكاران نیز اعلام کردند که میزان استرس دانشجویان دختر بیشتر از استرس دانشجویان پسر ميباشد.(9) اماAdrian  در منچستر در سال 1994 بین دختران و پسران تفاوتی نديد(1)و ِ Shashidhar و همكاران در بررسي موارد استرسزا در دانشجويان دندانپزشكي هندوستان، ميزان استرس  مردان را از زنان بیشتر گزارش نمود. (6) این تفاوت میتواند به علت تفاوت جامعه مورد بررسی باشد.

در تحقیق حاضر اولین عامل استرس زا در دانشجویان ترم 11، امتحانات و در بین دانشجویان ترم 12، تکمیلrequirement  و در دانشجویان تکمیلی مسئولیت مالی بود که این تفاوت احتمالا به دلیل حجم بیشتر دروس در ترم 11نسبت به ترم 12و هزینه های بیشتر دانشجویان تکمیلی نسبت به دیگر دانشجویان عادی بوده است. در کل، تکمیل requirement اولین و امتحانات، دومین عامل استرسزا در بین دانشجویان بود. در اغلب تحقیقات خارجی و داخلي نیز دو عامل امتحانات و تکمیل کردن Requirement   استرسزاترین عوامل در بین دانشجویان بود.(13،12،11،1) اما در تحقیقی که توسط ضیایی در سال 1383در دانشگاه آزاد اسلامی در بین دانشجویانی که وارد کلینیک شده بودند انجام شد، مشخص شد که فضایی که توسط اساتید در دانشگاه ساخته میشود مهمترین عامل استرس زا  است.(11)

این تفاوت شاید به علت تغییرات در دانشگاه باشد و نشان میدهد محیط دانشکده و روابط بین اساتید و دانشجویان تغییر

 کرده است و عامل استرسزا در دانشکده نزدیک به دیگر نقاط جهان  (امتحانات و تکمیل کردن Requirement ) شده است. (12،1)

البته تحقیقاتی نیز وجود دارند که با تحقیق حاضر تفاوت  دارند. علت همه این تفاوت ها  می تواند، متفاوت بودن فرهنگ جوامع، اعتماد به نفس دانشجویان، شرایط آموزشی و روحیه رقابت طلبی در کشورهای مختلف باشد. 

در تحقیق حاضر بخشهای اندو و اطفال به ترتیب پر 
استرسترین بخشها انتخاب شدند. در تحقیقی که توسط ظهيرالدين و همكاران در سال 1380در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده بود، بخش های اندو و پروتز به ترتیب پر استرس ترین بخشها معرفی شدند.(12) از نتایج اين تحقيق چنین برداشت میشود که بخش اندو به علت سختی کارهای کلینیکی، ذاتا موجب استرس زیاد در بین دانشجویان است. اما در بخش اطفال تحت تأثیر مهم ترین عامل استرسزا یعنی  میزان Requirement و بخش پروتز  تحت تاثیر مهمترین عامل استرس زا در دانشکده شهید بهشتی یعنی  نبود بیماران مناسب، قرار گرفتند. مطالعهاي در مصر نشان داد كه 70% دانشجويان دندانپزشكي داراي استرسهاي روحي هستند و بيشترين عامل مرتبط را مشكلات كوريكولوم آموزشي مطرح نمودند در اين مطالعه پيشنهاد شد كه با توجه به افزايش روز افزون دانشجويان دندانپزشكي تغيير در اين كوريكولوم صورت پذيرد.(14)

در يك جمع بندي به نظر ميرسد كه عوامل استرسزای محیط دانشکده دندانپزشکی در میزان استرس دانشجویان نقش قابل توجهی دارد. نظر به اینکه از تحقیق حاظر نتایج نگران کنندهای در مورد میزان استرس دانشجویان به دست آمد. لزوم اقدام پژوهشي هرچه سریع تر مسئولین محترم در تعدیل این عوامل به چشم می خورد. با توجه به اینکه عوامل استرس زا در این تحقیق،کامل کردن requirement و امتحانات بودند و بخشهای اندو و اطفال به ترتیب بخشهای استرسزای دانشکده بودند، توصیه میشود که مسئولین دانشکده با توجه به این عوامل و با تعدیل این عوامل، در بخشهای استرس زا در کم کردن استرس دانشجویان کمک کنند. همچنین با برگزاری كلاسهاي آموزشي، مديريت استرس به دانشجويان دندانپزشكي در اين راستا كمك شود.
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