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  چكيده

 .باشندميثر ؤروي سالمت روان دانشجويان م كه بر شونداسترسي محسوب مي هاي دندانپزشـكي محيط پر دانشـكده  سـابقه و هدف: 
هدف اين تحقيق بررسي  است.داده شده دندانپزشكي آمار متفاوت از وضعيت آن در دانشجويان  زا ومنابع استرس گزارشات مختلفي از

 اين دانشكده بود.در در دو مقطع زماني مختلف  هاي كلينيكيزا در دانشجويان دورهوضعيت سالمت رواني و منابع استرس

هاي كلينيكي دانشكده دندانپزشكي و در دو مقطع زماني روي دانشـجويان دوره  cross-sectionalوش ربه تحقيق اين  مواد و روشـها: 
 مورد ارزيابي قرار گرفتند. سالمت رواني با دانشجو 395مرحله دوم  دانشجو و در 301آزاد تهران انجام گرديد. در مرحله اول  دانشـگاه 

 زا نيز با پرسشنامه استانداردمنابع استرس شد. بررسي GHQ-28 (General Health Questionnaire)اسـتفاده از پرسـشنامه  استاندارد   
(Dental Environment Stress) DES ها با داده نيز ارزيابي گرديد. اجتماعي آنها عوامل مرتبط شامل خصوصيات فردي و بررسي شد و

  . مورد بررسي قرار گرفت دو-استفاده از آزمون آماري كاي
 پســـر 105و ) %4/73( دختر 290 و در مقطع زماني دوم )%6/30( پســـر 92و  )%04/69( دختر 209 در مقطع زماني اول ها:افتهي
 از دانشجويان سال بود. 2/24±2/2و ميانگين سني افراد در گروه دوم  6/23±9/1 شركت داشتند. ميانگين سني در گروه اول )5/26%(

زا در گروه اول به ترتيب سه عامل مهم استرس بود. %56 مشـكوك به ناسازگاري رواني بودند كه اين رقم براي گروه دوم  %60گروه اول 
يي آكار والن،ؤمســ و اســاتيد و در مورد گروه دوم، حجم تكاليف، ،حجم تكاليف مســائل و مشــكالت مالي و اســاتيد،ولين و ؤنقش مســ

  .دانشجو و نگرش به رشته دندانپزشكي بود
قدام ا ،انيدانشجو يبرا زاو وجود عوامل متعدد استرس يقابل توجه موارد مشكوك به عدم سالمت روان شـيوع با توجه به : گيرينتيجه

    .عوامل الزم است ليمحترم در تعد نيولؤمس عتريهرچه سر
  

  DESپرسشنامه  ،GHQ-28پرسشنامه  ،دانشجوي دندانپزشكي ،رواني استرس واژگان كليدي:
  لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:

Esfahanizadeh K, Ziaii SH, Mirsharif  Z, Nasri S, Mirsharif F, Valaii N, Sadra E. Changes in mental health status and 
sources of stress in dental students of Islamic Azad University, Tehran. Pejouhandeh 2013;18(1):34-9. 
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ه اي از اين گروكه دانشجويان دندانپزشكي زيرمجموعه پزشكي

 در اســترس اســت. تحقيقات انجام شــده   وجود د،نباشــمي
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ــورهاي ــان آنها نتايج و مختلف كش ــكده دهد كهمي نش  دانش
 ياسترس پر محيط رشـته،  اين دانشـجويان  براي دندانپزشـكي 

 اديع مردم به نسبت دندانپزشكي، دانشجويانو  شودمي تلقي
عوامل مختلفي در بروز . )2( كنندبيشتري را تجربه مي استرس

اند كه در بين دانشجويان كشورهاي ها مطرح شدهاين استرس
ــترس  ــت زايي مختلف ترتيـب اسـ . )3( آنهـا متفاوت بوده اسـ

 ،عملي مهارتهاي فراگيري مشكالت بيماران، معالجه وليتؤمس
 مطالب پيچيدگي و درسها سنگين حجم ،شدن مردود از ترس

 دندانپزشــكي رشــته دانشــجويان زاياســترس عوامل جمله از
 رواني و جسمي ناراحتيهاي باعث استرس تداوم .اندمعرفي شده

 رواني عوامل تواندمي و بود خواهد فرد ســالمت بر اثر و متعدد
 و... و حوصلگيبي ،كينه تشـويش،  يي،آكار عدم احسـاس  نظير

ــي، اختالالت مــاننــد ديگر متعــدد عوارض  پرخوري، گوارشـ
 ار...  و سردرد خوابي،بي قلب، ضـربان  شـدن  تند اشـتهايي، بي
 نممك حتي استرس، از ناشي حوصلگيبي .باشـد  داشـته  بر		در

 ودش منجر نيز تحصـيلي  رشـته  به نسـبت  عالقگيبي به اسـت 
)4-2(.  

ــخيص ــترس منابع زودرس تش ــعي و زااس  آنها تعديل در س
 نقش جامعه نتيجه در و دانشجويان رواني سـالمت  در تواندمي

 در و شغلي و تحصيلي رضايت به منجر و باشد داشته بسـزايي 
ــاس و نفس به اعتماد رفتن باال نهـايت  ــايت احسـ  در رضـ

ــجويـان   متفاوت بودن منابع احتمال به توجه با. گردد دانشـ
دندانپزشكي در  دانشـجويان  رواني سـالمت  ميزان و زااسـترس 

دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به شرايط ويژه  ايران، بخصوص در
 احساس تحقيق اين لزوم آن نسـبت به دانشگاههاي سراسري، 

 عمناب و رواني سالمت وضعيت بررسـي  به در اين تحقيق .شـد 
 نشگاهدا دندانپزشكي دانشجويان بين در دانشجويي زاياسترس

ــالمي آزاد  طي دو در تهران واحد كلينيكي هايدورهدر  اسـ
   .شد پرداخته 88-89 و 82-83هاي تحصيلي سالمقطع زماني 

  

  مواد و روشها
جامعه مورد  .بود cross-sectional توصيفي نوع از مطالعه اين

دانشكده دانشجوي دوره كلينيكي  500بررســي در مقطع اول 
 82-83دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران در سال دندانپزشكي 

در سال  مشــغول به تحصــيلدانشــجوي  460و در مقطع دوم 
ــامل مي را 89-88 ــد.ش  تكنيك از هاداده آوريجمع براي ش

. شــد ســتفادها اياطالعاتي و پرســشــنامه  هايفرم تكميل
هاي گيري با سرشماري انجام شد و كليه دانشجويان دورهنمونه

 مطالعه وارد ،88-89 و 82-83در دو سـال تحصيلي  كلينيكي 
 داده حتوضي تحقيقاتي طرح كنندگان،شركت كليه شدند. براي

 301 دانشجو، 500از مجموع  82-83در سـال تحصيلي   .شـد 
ــيلي   ــال تحص ــجو، 460از  88-89نفر و در س نفر  359 دانش

ها و موافقت خود را براي شـــركت اعالم كرده و پرســـشـــنامه
  كامل كرده بودند. صورت دقيق،ه هاي اطالعاتي را بفرم

 قبيل از پرسشهايي شامل كه 1 شماره اطالعاتي فرم در ابتدا
 ترم تحصيلي، جنس، )،بيشتر و 25 ،21-25( سني گروه سـن، 
محل و  هلأت وضــعيت ،)شــهرســتان  يا تهران( اقامت محل

 جوياندانش اختيار در بود،) والدين با يا مستقل سكونت (زندگي
ــجويان تا بود كد داراي هافرم اين. گرفت قرار  به مجبور دانش
 فرم، تكميل از پس. نشـــوند پرســـشـــنامه در خود نام ذكر

 (General Health Questionnaire) استاندارد هاي پرسشنامه

GHQ-28 ــده ارائه ــال در گلدبرگ توســط ش  و) 5( 1976 س
(Dental Environment Stress Questionnaire) DES )6(، در 

اين دو پرسشنامه در مطالعات  .گرفت قرار دانشـجويان   اختيار
ــتفـاده قرار گرفته و بدين ترتيب روايي الزم را   قبلي مورد اسـ

پايايي آنها نيز در يك مطالعه آزمايشي به فاصله يك  ند.داشـت 
 دربود.  84/0 با بررسي شد كه برابر test-retest طريقهفته از 

 GHQ عمومي سالمت پرسشنامه اليؤس 28 فرم از تحقيق اين
 اثبات هب ديگر تحقيقات توسط تست اين اعتبار كه شد استفاده
 ليؤس 7 مقياس چهار شـامل  آزمون اين. )7-9( اسـت  رسـيده 
 جســماني، عالئم يعني( رواني ســالمت شــاخصــهاي به مربوط

ــطراب، ــردگي و اجتماعي كاركرد در اختالل اض ــت) افس  .اس
 مورد در التيسؤا شامل) 7 تا 1 الؤس( جسـماني  عالئم مقياس

 تقويتي، داروهاي به نياز احساس بيماري، و سـالمتي  احسـاس 
 اضطراب مقياس الهايؤس .است...  و سستي و ضـعف  احسـاس 

 و عصباني فشـار،  احسـاس  خوابي،بي شـامل ) 14 تا 8 الؤسـ (
 در ناتواني و دلشــوره دليل،بي وحشــت و ترس شــدن، بدخلق
ــت كارها انجام  اجتماعي كاركرد در اختالل مقياس در. اسـ

 احساس روزمره، كارهاي انجام در فرد ناتواني )21 تا 15 الؤس(
 عدم بودن، مفيد عدم احســاس وظايف، انجام در رضــايت عدم

 مورد زندگي روزمره فعاليتهاي از بردن لذت و يادگيري قدرت
 نيز) 28 تا 22 الؤس( افسردگي مقياس و گيردمي قرار بررسي
 ،ارزشيبي احساس قبيل از افسردگي اختصـاصي  عالئم شـامل 

 خودكشـــي، افكار زندگي، بودن ارزشبي احســـاس نااميدي،
 .)9( باشدمي كارها انجام در ناتواني و مردن آرزوي

در  هك بود ليكرت صورت به پرسشنامه اين گذارينمره شـيوه 
ــ از يك هر آن ــورت به و ايدرجه چهار الهاؤس  3 ،2 ،1 ،0 ص

. بود متغير 84 تا 0 از فرد نمره نتيجه در ؛شوندمي گذارينمره
 كه معناست بدان اين. اسـت  23 با برابر آزمون اين برش نقطه
 رواني ناسازگاري به فرد بودن مشكوك نشانه 23 از باالتر نمره
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 23 نمره باشد.مي فرد رواني سالمت نشـانه  23 از كمتر نمره و
 84تا  54 نمره و رواني بيماري مســـتعد بودن فرد به 53 تا

 .)10( دهدمي نشان كامل شكل به را بيماريوجود 

 منظور به كه است الؤس 38 شامل DES استاندارد پرسشنامه
 طمحي در دانشجويي زاياسترس عوامل بنديطبقه و شناسايي
 ابزار اين توسط .)11و  2( رودمي كار به دندانپزشكي دانشكده
 مشــكالت نظير گروههايي در دانشــجويي زاياســترس عوامل

 دانشــكده، علمي كادر و والنؤمســ ،يمال مشــكالت خانوادگي،
 اين گذارينمره شــيوه. شــودمي بررســي..  و تكاليف و دروس

 ره بوده بدين صورت كه به ليكرت صـورت  به پرسـشـنامه نيز  
ــ  معادل 1 امتياز گيرد.مي تعلق 4 تا 1 بين امتيازي الؤسـ

ــترس ميزان كمترين  ميزان باالترين معادل 4 امتياز و زايياس
 نميانگي گرفتن نظر در با گروهها از يك هر ميانگين. است آن
ــبه گروه داخل عوامل از كدام هر  باالتر امتياز. گرددمي محاس
ــانه گروه هر ــترس نش  تا 1( پايين امتياز و )4 تا 5/2( زايياس
 .است گروه آن در استرس عوامل بودن اهميت كم نشـانه  )5/2

، 2( دارد آن اعتبار از حكايت پرسشنامه اين از متعدد اسـتفاده 
 دمع شيوع اطالعاتي، فرم و پرسشنامه تكميل از پس ).12و  5

 جامعه در آن واقعي ميزان و تعيين هانمونه در رواني ســالمت
رواني  ســالمت ناســازگاري با مرتبط عوامل نقش و شــد برآورد

 داشتن محل اصلي سكونت، هل،أوضـعيت ت  جنس، نظير سـن، 
 دمور دو كاي آزمون با وضـعيت اشتغال و ترم تحصيلي  فرزند،
  .گرفت قرار بررسي

 

  هايافته
دانشجوي در حال تحصيل در آن  500در مقطع زماني اول از 

نفر  395دانشجو  460از در مقطع زماني دوم  نفر و 301تاريخ 
ــنامه  ــش ــجويان دو مقطع  ها را تكميل كردند.پرس توزيع دانش

 ارائه شده است. 1زماني از نظر خصــوصــيات در جدول شماره 
 دهد كه دانشجويان دو گروه به لحاظ سن،اين جدول نشان مي

ــعيت ت جنس، ــلي زندگي، هل،أوض ــتن فرزند و  محل اص داش
اختالف موجود از نظر آماري وضــعيت اشتغال مشابه بوده و يا 

  .<p) 5/0( قابل توجه نيست
توزيع دانشجويان بر حسب سالمت رواني و به تفكيك مقاطع 

ارائه شده است و نشان  2زماني مورد مطالعه در جدول شماره 
گروه دوم  و در %60كنندگان مرحله اول دهد كه در شركتمي
دو نشان -كايآزمون  بودند. رواني ناسازگاري به مشكوك 56%

دار داد كه اين اختالف بين دو مقطع زماني از نظر آماري معني
  .<p) 3/0( نبود

  شناختيجمعيت خصوصياتبر حسب توزيع دانشجويان دو مقطع زماني  .1جدول 

 اشتغالوضعيت  داشتن فرزند اصلي زندگي محل هلأت سن جنس سال تحصيلي

 بيكار شاغل ندارد دارد شهرستان تهران متاهل مجرد مرد زن

83-82  
)301 n=( 

)4/69(209  
 

)6/30(92  
 

2±8/23  
 

)7/83(252  
 

)3/16(49  
 

)7/88(267  
 

)3/11(34  
 

)4/4(13  
 

)6/95(288  
 

)14(42  
 

)86(259  
 

89-88  
)395 n=( 

)4/73(290 )6/26(105 2/2±2/24 )1/90(356 )9/9(39 )7/80(318 )3/19(77 )6/2(11 )4/97(384 )7/9(38 )3/90(357 

  

  . توزيع دانشجويان بر حسب سالمت رواني و به تفكيك مقاطع زماني مورد مطالعه2جدول 
 %95برآورد موارد مشكوك به ناسازگاري در جامعه با اطمينان  مشكوك به ناسازگاري روانيسالمت رواني داراي  سال تحصيلي

83-82 ،301 n=  )40%(119  )60%(182 5/54  5/65تا 

89-88 ،395 n= )44%(174 )56%(221 51  9/60تا 

 

 به مشكوك افراد، 82-83كنندگان سال تحصيلي شـركت  در
ــازگاري ــتعدهمگي  رواني ناس  نمره( رواني بوده بيماري به مس

 شكل به را بيماريولي هيچكس  )GHQ-28تست در 53 تا 23
كنندگان سـال تحصيلي  شـركت  . اما درده بوادند نشـان  كامل

 )%95( نفر 210 رواني ناسازگاري به مشكوك افراد از، 89-88
 شكل به را بيماري) %5( نفر 11 و رواني بوده بيماري به مستعد
 ). در رابطه با عوامل مرتبط،84 تا 54 نمره( دادند نشــان كامل

 طوري		هب، كه در ميزان استرس نقش داشتتنها جنسـيت بود  
در هر  دختران ،رواني سالمت موارد شـاخصـهاي   تمامي دركه 

ــعيت بدتري دو گروه ــبت را وض ــران به نس ــان پس  دادند نش
)05/0		(p< .ــيلي ت فاوت آماري قابل توجهي از نظر ترم تحصـ

در بين . >p) 3/0( دانشـــجويان در اين زمينه وجود نداشـــت
ــالمت روا  ــهاي س ــاخص ــا ني،ش طراب و به دنبال آن اختالل ض

ــترين نقش و  ــماني داراي بيشـ كاركرد اجتماعي و عاليم جسـ
  .ندافسردگي داراي كمترين نقش بود

 زااســترس عوامل حســب بر بررســي مورد دانشــجويان يعزتو
 ،82-83سـال تحصيلي  دانشـجويان   نظر از دهد كهمي نشـان 

 %4/76در  دانشكده ولينؤمس و اساتيد طرف از وارده اسـترس 
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هاي بعدي رتبه درو  است بوده زااسترس عامل ترينممه موارد
حجم تكاليف و  و ،%4/63 ميزان به مشــكالت مالي به ترتيب

 زااسترس عوامل كمترين .قرار دارد %8/57 دشـواري دروس با 
ــكالت  و %8برخورد با جنس مخالف به ميزان  به مربوط مشـ

 .)1شماره  نمودار( بود %7/4 به ميزان خانوادگي

 و تكاليف حجم ،88-89دانشــجويان ســال تحصــيلي  نظر از
 بوده زااسترس عامل ترينممه موارد %5/66 در دروس دشواري
 طرف از وارده اســـترس هاي بعدي به ترتيبرتبه در اســـت.
 در دانشجو نظر و %5/61 ميزان به دانشكده ولينؤمس و اساتيد

ــان ييآكار مورد قرار  %7/57 بودند ييآكار فاقد كه خودشـ
 به ســكونت به محل مربوط زااســترس عوامل كمترين .شــتدا

 %11 حدود ميزان به مخالف جنس با برخورد و %19 ميزان
جنس  در رابطه با جنســيت در هر دو مقطع مورد مطالعه، .بود
 هنث نسـبت به مذكر درصد باالتري از استرس را نشان داد ب ؤم

 زاي ناشي از حجم تكاليف،خصوص در زمينه سه عامل استرس
 در حالي؛ ولين دانشكدهؤدشـواري دروس و عامل اساتيد و مس 

زاي نگرش فرد به رشته دندانپزشكي كه در مورد عامل استرس
 .>p) 05/0( در پسران استرس بيشتري گزارش شد

   

  
 زاعوامل استرس يع دانشجويان مورد بررسي بر حسبزتو. 1نمودار شماره   

  بحث
بررسي در هر دو  مورد جامعه در كه داد نشان حاضـر  تحقيق

 از عالئمي دانشــجويان از ســال تحصــيلي درصــد قابل توجهي
 سالمت پسر دانشـجويان  در دادند. نشـان  را رواني ناسـازگاري 

ــط تحقيقي در .بود ترمطلوب رواني  همكاران و Gorter كه توس
 تست در دانشجويان از %44 شـد،  انجام اروپا دانشـكده  پنج در

 ،)13( داشتند رواني ناسازگاري ،)GHQ( رواني عمومي سالمت
ــد كه ــبت پايينتري درص ــت ما تحقيق به نس  تفاوت اين .اس

ــتگاه به توجه با آماري،  اين در آماري جامعه متفاوت خاسـ
 اروپايي كشــورهاي در زندگي و رفاهي ســطح تفاوت و مطالعه

با مطالعه  2007اسـدي و همكاران در سال   .اسـت  توجيه قابل
ــكي ايراني     ــجويان پزش ــكان و دانش ــالمت رواني پزش روي س

ــركت %44دريـافتنـد كه    ــجويان شـ كننده در معرض از دانشـ
ــجويان و اين احتمال اختالالت رواني بودنـد كه   در بين دانشـ
 و شريعتي. )14( باالتر بودها اينترن زنان نسـبت به پزشكان و 

با مطالعه روي دانشجويان پزشكي  2007همكاران نيز در سال 
آنان مشكالت رواني وجود  %7/40به اين نتيجه رسيدند كه در 

هر دوي  .)15( داشت كه شيوع اين مشكالت در زنان باالتر بود
  درصد پايينتري از ناسازگاري رواني را ذكر شـده،  اين مطالعات 

  
اســترس  احتماالً؛ نده بوده مطالعه حاضــر گزارش كردنســبت ب

تفاوت در جامعه آماري از  ناشي از كار كلينيكي روي بيماران و
  داليل اين اختالف نتيجه است.

 متفاوت مختلف كشــورهاي دانشــجويان در زااســترس عوامل
 فرهنگ ها،دانشــكده متفاوت شــرايطآن  علت شــايد كه اســت

ــجويان وجودو  متفاوت، بنـديهاي گروه جوامع، مختلف  دانشـ
ــد مختلف تحقيقات در بومي و خارجي  كليه براي اما .باشـ

 دشواري و تكاليف حجم عامل مختلف تحقيقات در دانشجويان
 ييآكار مطالعه، و اســتراحت براي كافي وقت كمبود دروس،

مقرر جهت  يعمل يكارها( ريكوارمنت كردن پر در دانشـــجو
ــي، نمرات و امتحانات و )گذراندن دوره ــده ايجاد جو درس  ش

 ارانبيم با ارتباط و نفس، به اعتماد والن،ؤمس و اساتيد توسـط 
  ). 16-18و  13، 3( شودمي تلقي زااسترس

در مقطع زماني اول،  زااسترس عامل اولين اضـر ح تحقيق در
ر مقطع دوم در دبود كه  )%4/76( ولينؤعامل اســاتيد و مســ 

رتبه اول مربوط  ، در حالي كه)%5/61( گرفترتبه دوم قرار مي
ــه حــجــم تــكــالــيــف بــود دكتر  تــحــقــيــق در). %5/66( ب
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 زااسترس عامل بيشـترين  دروس دشـواري  و تكاليف حجم نيز
ــجويــان در )82%(  تحقيق دركــه  در حــالي ،)2( بود دانشـ

Murihead در  عامل كانادا اين دانشــجويان در 2005 ســال در
 اين توجيه در. )17( گرفتمي قرار زااســترس عوامل دوم رتبه

ــيه  زياد حجم و كم زمان به توجه با گفت كه توانمي قضـ
 مناسب بنديزمان و منظم برنامه رشته اين دانشجويان دروس،

 هشــد مورد اين در اسـترس  باعث كه ندارند تكاليف انجام براي
 چهارم رتبه ولين،ؤتحقيق، عامل اساتيد و مس همين در .اسـت 

 سال در Rosli تحقيق در و )17( داشته را زااسـترس  عوامل از
شده واقع  دهم رتبه در مالزي، در ايدانشكده در 2005-2004

ــابه تحقيقات در عــامل اين. )18( بود  ايرتبه خارجي مشـ
 يرســيدگ دليل به شــايد كه هرا اشــغال كرد پايينتر مراتب		به

ــتر ــ بيش ــكده ولينؤمس ــكالت به بررســي مورد هايدانش  مش
دانشــجويان و يا نحوه برقراري ارتباط دانشــجويان با اســاتيد و 

 دهش ايجاد جونظر دانشجويان استراليايي ه . بولين باشـد ؤمسـ 
  .)19(ه است داشتكمتري  زايياسترس اساتيد توسط
 شامل كاري فشار و دانشـجو  ييآكار عامل ،حاضـر  تحقيق در

 ريكوارمنــت، تكميــل و ديگران انتقــاد نمرات، و امتحــانــات
ــوم را به هاي چهارم ورتبه ترتيب در دو مقطع زماني اول و سـ

ــاص داد ــت در اين. دوم به خود اختصـ ــورتي اسـ  در كه صـ
 ساستر عامل بيشترين رتبه، و نمرات عامل كانادا، دانشـجويان 

 دانشــكده پنج در تحقيقي در و )17( بود آكادميك دوره در
 شد انجام 2003 سال در همكاران و Gorter توسط كه اروپايي

و  ،)تكاليف حجم شــاخه در( خواندن درس در اجبار ترتيب به
) دانشــجو ييآكار شــاخه در( فشــاردروس و بيماران با ارتباط

 تحقيقات اغلب در. )13( داشــتند را DES آزمون رتبه باالترين
 رتبه نمرات، و امتحانات و ريكوارمنت تكميل عامل دو خارجي

ــوم تا اول ــت را س ــايد كه علت اين تفاوت ندداش  دليل به ش
ــخت ــتر گيريس ــگاههاي بيش و عدم  مورد اين در خارج دانش

علت ناتمام گذاشـــتن ه التحصـــيل شـــدن دانشـــجويان بفارغ
 اشين فشار گفت توانمي. باشدريكوارمنتها يا كم بودن نمرات 

 مهمترين جزو ريكوارمنتها زياد تعداد و نمرات و امتحانات از
  .است دندانپزشكي دانشجويان كليه براي زااسترس عوامل
ر د دندانپزشكي رشته به فرد نگرش عامل ،حاضـر  تحقيق در

 در كه صورتي در .اسـت  گرفته قرار چهارم رتبه درهر دو گروه 
ــابــه تحقيقـات   هايرتبه در و نبوده اوليه عوامــل جزو مشـ

 توانمي قضيه اين توجيه در. )18و  17( است آمده اهميت	كم
جامع جهت اشــتغال  ريزيبرنامه نبود و آماري جامعه تفاوت به
 با مقايســه در ما كشــور در شــغلي امنيت احســاس نداشــتن و

 جسمي سالمت مورد در نگراني .كرد اشاره يخارج كشـورهاي 

 در استرس ايجاد باعث دندانپزشكي از ناشي شغلي آسيبهاي و
 مشابه تحقيقات درالزم به ذكر است كه  .است شـده  مورد اين

 از ترس و شــدن مردود و افتادن عقب از ترس نظير عواملي
ــيلي دوره اتمام و عملي مهارتهاي فراگيري در ناتواني  زا تحص
در . )19( شــدمي تلقي دانشــجويان براي زااســترس مهم موارد

 زااســترس چندان دانشــجويان براي عوامل تحقيق حاضــر اين
 ارجيخ هايدانشكده بيشتر گيريسخت دليل به شايد كه نبود
  .باشد مورد اين در

 خود اين كه شد يافت آماري دارمعني رابطه جنسيت، درباره
 و بيشتر استرس از مذكر به نسبت نثؤم جنس دهدمي نشـان 

 همانطور كه ذكر شد در .است برخوردار كمتري رواني سـالمت 
ــترس  دختران مقطع اول، ــه رتبه اول عوامل اس زا به ترتيب س

ه نگرش فرد ب يي دانشجو وآكار ولين،ؤمربوط به اسـاتيد و مسـ  
اين ترتيب در دختران مقطع دوم  دندانپزشـــكي قرار داشـــت.

 و اساتيد دروس، و تكاليف حجم از ناشي عبارت بود از استرس
ــ ه در مقطع  ذكر اســت كه الزم ب .يي دانشــجوآكار و والنؤمس
 در دندانپزشــكي رشــته به فرد نگرش از ناشــي اســترس دوم،

 ييآكار به متعلق ســوم و دوم رتبه و شــد ديده بيشــتر پسـران 
كه در مقطع اول  در حالي ،والن بودؤمســ و اســاتيد و دانشــجو

ــابه دختران ب   ــت آمده ترتيـب عوامـل مشـ همانطور كه  .دسـ
ولين ؤمس اساتيد وزاي در دو عامل استرس شـود، مشـاهده مي 
ــكده و ــجويي آعامل كار دانش  تكميل ريكوارمنت ها و در دانش
ــتري با جنس دختر بوديم امتحانات و  ،نمرات، در مواجهه بيش

زاي نگرش فرد به رشته دندانپزشكي اما در مورد عامل استرس
 دهد پسرانكه نشان مي در پسـران اسـترس بيشتري داشتيم،  

درآمدشــان هســتند.  آينده شــغلي وبيشــتر از دختران نگران 
Rosli  ــال ــگــاه  2004-2005و همكــاران در ســ در دانشـ

Kebangsaan  ــجويان ــيدند كه دانشـ مالزي به اين نتيجه رسـ
 دختر استرس بيشتري را نسبت به دانشجويان پسر نشان دادند

)18.( Sanders       ــجوي  205روي  در تـحـقـيـقـي بـر دانشـ
ر كه دانشجويان دختر ددندانپزشـكي استراليايي نيز اعالم كرد  

. )19( اندپسران داشته نسبت بهبررسـي وي اسـترس بيشتري   
در دانشگاه  2002-2003 سـال  درPolychronopoulou  دكتر

تحقيقي در ارتباط با منابع استرس در دانشجويان در يونان نيز 
و ارتباط نقش جنس و ســال تحصــيلي دريافت كه جنسيت از 

خانمها استرس بيشتري  و هبودثر در ميزان اسـترس  ؤعوامل م
  ).2( هاي تحصيلي گزارش كردندرا در پروسه

ــر  تحقيق در  بين داريمعني رابطه آماري لحاظ از حـاضـ
 محل اشتغال، وضعيت هل،أت وضـعيت  سـن،  عوامل و اسـترس 
 قلمست زندگي( سكونت وضعيت ،)شهرستان يا تهران( زندگي
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در  Murihead دكتر .نشــد يافت فرزند داشــتن و )والدين با يا
 نسج ،سن به كالً استرس كه رسيد نتيجه اين تحقيق خود به

ــعيت يا و ــتگي هلأت وض  بين داريمعني رابطه ولي ندارد بس
ــجوياني  هك آنهايي و كنندكه با والدين خود زندگي مي دانشـ

 شــايد تفاوت اين كه) 17( شــد يافت اندكرده ترك را خانواده
 آماري جامعه به و يا مربوط آماري هاينمونه كم تعداد از ناشي

  .باشد متفاوت فرهنگ و
 دندانپزشكي دانشـجويان  كه داد نشـان  حاضـر  تحقيق نتيجه

 همچنين .برخوردارند پاييني رواني ســـالمت از مطالعه مورد
 سالمت در دانشكده محيط زاياسترس عامل كه شد مشـخص 

 رواني سالمت و عوامل اين ميان و ثر بودهؤم دانشجويان رواني
  .دارد وجود ارتباط دانشجويان

كنندگان و توان به افت شركتاز نقاط ضــعف اين مطالعه مي
ــاره كرد.  ــجويان اش ــركت برخي دانش  اين افت احتماالً عدم ش

مربوط به افرادي بوده كه به درجاتي از ناسازگاري رواني مبتال 
اي انجام شده همچنين اين مطالعه به روش پرسشنامه اند.بوده

توانست مي interviewكه اسـتفاده از روش   در صـورتي  سـت، ا
عداد توان به تاز نقاط قوت تحقيق مي نتايج دقيقتري ارائه دهد.

 ) و اسـتفاده از روش سـرشـماري اشاره كرد.   696( باالي نمونه
نكته مهم در اين مطالعه بررسي تغييرات ايجاد شده بعد از يك 

  دوره زماني است.
  

   گيرينتيجه
راد اف يباال زانيدست آمده و مه ب جيبا توجه به نتا تينهادر 

استرس به  تيريشود كه مهارت مديم هيتوص در معرض خطر،
ــجو ــود و ارتباط م انيدانش ــب ثر وؤآموزش داده ش  نيب يمناس

ز ا يكيبه عنوان  ،انيوالن دانشــكده با دانشجوؤو مســ دياســات
 .رديمد نظر قرار گ يآموزش يجد يهاتياولو
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