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  چکیده 

روانی در  با توجه به عوارض زیاد اختالالت. باشدافسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکالت مهم میشیوع :  زمینه و هدف

زنجان در سال تحصیلی با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان، تحقیق حاضر

  .انجام شد 95-94

ها به صورت تصادفی و انتخاب نمونه. نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد 149مقطعی بر روي -این تحقیق با طراحی توصیفی:  روش بررسی

 DASS-21( -Depression( نامهسشدر این تحقیق براي بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پر. نامه بودنحوه تکمیل اطالعات، پرسش

Anxiety Stress Scale نامهزا از پرسشو براي بررسی عوامل استرسDES)( Dental Enviornmental Stressorsها توسط یافته. ساخته استفاده شدحققم

  .مورد آنالیز آماري قرار گرفتند ANOVA مستقل و t-testهاي آماري آزمون

هاي با شدت% 6/41و % 3/40، %5/31به ترتیب شجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را ندا ان داد کهتحقیق حاضر نش:  یافته ها

میزان افسردگی و  ).< 05/0p( میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماري معناداري نداشتند. مختلف داشتند

زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از ترین عوامل استرسمهم ).>05/0p( فاوت آماري معناداري داشتنداسترس از نظر مقطع تحصیلی ت

و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از خانواده %) 2/36(درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار ولیت ومس، در بعد بالینی، %)57(افتادن در امتحانات 

  .ارش شد، گز%)5/37(

کردن ولین محترم در جهت کموشود مسزاي موجود، توصیه میبا توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس: گیري نتیجه

  .این عوامل تالش کنند و محیط بهتري براي تحصیل دانشجویان فراهم کنند

   .پزشکیافسردگی، اضطراب، استرس، دانشجویان دندان : واژگان کلیدي

  

 :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود

Mohebian M, Dadashi M, Motamed N, Safdarian E. Evaluation of Depression, Anxiety, Stress levels and Stressors 
among Dental Students of Zanjan University of Medical Sciences in Academic Year of 2015-2016. J Med Educ Dev. 
2017; 10 (26) :60-71 

  .،زنجان، ایراني دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجانکدهدانشهاي دهان، فک و صورت، بخش بیماري -1

  .گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران سالمت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثربر  -2

  .ن، ایرانزنجادانشگاه علوم پزشکی زنجان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،  -3
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  مقدمه

ي دندانپزشکی فرایندي سخت و پیچیده تحصیل در رشته   

سال تحصیلی  6دانشجویان این رشته در طول مدت . است

 خود، کارهاي کلینیکی، دروس نظري، تفکرات علمی،

هاي بین فردي متعددي را که براي هاي عملی و مهارتمهارت

 دانشجویان) 1،2( .کنند، سپري میاست شدهریزي برنامهها آن

هاي محیط بالینی که دندانپزشکی عالوه بر استرس يرشته

زشکی است، در معرض عوامل پناشی از طبیعت شغلی دندان

. قرار دارند مـزاي مربوط به محیط آموزشی هاسترس

زشکی در طی ـپتحقیقات نشان داده است که دانشجویان دندان

تجربه  استرس رااز  یـل توجهـیزان قابـم وییـدوره دانشج

تواند روي احساسات و وضعیت فیزیکی و کنند که میمی

دانشجویانی که سطح  )3،2.(باشد ها اثرگذاراجتماعی آن

خود را فاقد اعتماد به نفس  کنند،استرس باالیی را گزارش می

لخانوادگی عوام. )4(بینندوضعیف در کنترل فرایند تحصیل می

به متعادل کردن و یا  و اجتماعی از عواملی هستند که قادر

 زايعوامل استرس. )5،3( باشندتغییر پاسخ به استرس می

اداره  ت زمان و فشار کاري،ـل مدیریـشام دندانپزشکی

العاده تکنیکی فوق و سنگین یتـماه و بیماران غیرهمکار

ترین اثر استرس زیان بخش. )6- 8(باشددندانپزشکی می

مؤثر قدرت تفکر و  ایجاد اختالل در عملکرد مدت،طوالنی

ورود به دانشگاه و مدیریت کردن . )9-11( یادگیري است

تواند لحظات نتایج تحصیلی براي بسیاري از دانشجویان می

ي تعداد زیادي از دانشجویان در مرحله. پراسترسی باشد

ل ـروانی قرار دارند و هر عام-پیشرفت اختالل روحی

ي استرس عنوان یک کاتالیزور براي حملهبهتواند زا میاسترس

سالگی  17-25بزرگساالن جوان در سنین بین . ها عمل کندآن

در ریسک باالیی از پیشرفت یک بیماري روانی مثل اختالل 

روانی در شروع به -هاي روحیبیماري. ستنداضطرابی ه

هنگام شوند و ریسک تشخیص دیرسختی تشخیص داده می

مدت همراه اغلب با مقاومت درمانی و نتایج طوالنی

نتایج کمبود فرصت براي تشخیص زودهنگام و . )12(است

تواند به معناي شکست تحصیلی، افت و درمان اغلب می

آموزي یا عالوه بر آن هر نوع کم. حذف دانشگاهی باشد

کاهش پیشرفت و به افت  منجر تواندمی تحصیلیشکست 

طبق . در آینده شود دندانپزشکی دانشجویان اعتماد به نفس

روانی از جمله اختالالت اضطرابی -روحی مطالعات، اختالالت

در بین دانشجویان در حال افزایش است و این موضوع 

برخاسته از چندین فاکتور شامل جدایی از خانواده، افزایش 

مالی براي مخارج دانشگاهی، تغییر دموگرافی جمعیت  مسایل

تعداد . باشدمیدن جهت تامین مخارج دانشجویان و کار کر

اند که محیط آموزشی زیادي از محققان به این نتیجه رسیده

دندانپزشکی پر از استرس بوده و دانشجویان دندانپزشکی 

- بهو  )13،12( بسیار محتمل است که به استرس دچار شوند

تر از سایر دانشجویان طور کلی دانشجویان دندانپزشکی بیش

هاي و نشانه )6( شوندمیگروه سالمت به استرس دچار 

باشد مثل ها میدهنده استرس در آنمتعددي دارند که نشان

استرس . )14( حالت اضطراب و خستگی پریشانی، افسردگی،

لکرد فیزیکی، اجتماعی ـمنفی بر روي عم مدت اثراتطوالنی

ود ـشث میـویان دارد و باعـي دانشجدهـار آینـو ک

عات ـبعضی مطال. )15(دانشجویان آموزش بهینه نداشته باشند

ن دندانپزشکی حتی نسبت به دهد که دانشجویانشان می

. )16( برندتري رنج میدانشجویان پزشکی از استرس بیش

ی و ـبه خودکش ث شده است تا گزارشاتی راجعـاسترس باع

. )18،17( ه گرددیش عملکرد تحصیلی اراـن کاهـچنیهم

همچنین دانشجویان با استرس باال امکان دارد رفتار ناسالمی 

رغم ادعاي اینکه دندانپزشکی البته علی. )19( داشته باشند

مشاغل شاد گزارش  ازجوامع  بعضیشغل پراسترسی است در 

با درك اهمیت توجه به چنین مشکل  .)20( شده است

خطیري و اینکه متاسفانه تا حدي خود شاهد بروز و افزایش 

اه ـط دانشگـی در محیـهاي اجتماعی و روانبرخی ناهنجاري
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اي م تا با انجام این تحقیق به شیوهـباشیم، بر آن شدیمی

منطقی و علمی از دیدگاه آماري و کمی این معضل را مورد 

  یابی قرار دهیمبررسی و ارزش

  

  روش بررسی 

 160تعداد  .مقطعی بود - این تحقیق از نوع توصیفی   

دانشجوي دندانپزشکی از سال یک تا شش تحصیلی به 

نامه پرسش 149. صورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شد

حجم نمونه بر اساس فرمول زیر .آوري شدتکمیل شده جمع

  .شدمحاسبه 
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 p.باشدمنظور از آلفا خطاي نوع اول و دلتا دقت مطالعه می

  .نسبتی است که از مطالعات گذشته به دست آمده است نیز

ها از دو پرسشنامه استفاده در این مطالعه جهت گردآوري داده

ها نیز اطالعات دموگرافیک نامهدر ابتداي پرسش. .شد

  ي اول، امهنپرسش. شرکت کنندگان در مطالعه، ثبت گردید

  

براي (DASS-21)  مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان 

این . باشدمیدانشگاه علوم پزشکی زنجان، دندانپزشکی 

اصال، کم، متوسط، (اي گزینه 4سوال  21نامه شامل پرسش

 )افسردگی، اضطراب و استرس( خرده مقیاس 3و  است) زیاد

هاي افسردگی، اضطراب و هریک از خرده مقیاس. دارد

است که نمره نهایی هرکدام از طریق  سوال 7 استرس شامل 

دست به 1هاي مربوط به آن طبق جدول سوالمجموع نمرات 

به گونه اي انتخاب شدهاند که  DASS-21 هاي ماده. آیدمی

یاس ها نشانگر تمام زیر مقیاس ها باشند تا بتوان نمره زیر مق

ماده اي  42کامل   DASSهاي به مقیاس  2را با ضرب آن در 

به طور   DASS-21به این ترتیب می توان نمرات . تبدیل کرد

کامل مقایسه کرد و تفسیر نمره   DASSمستقیم با نمره هاي 

ها از طریق مراجعه به داده هاي موجود براي مقایسه کامل 

فرم کوتاه  DASS-21از آنجا که مقیاس  امکان پذیر شود

ي نهایی هر یک از خرده نمرهي مقیاس اصلی است، شده

 نامه شـهاي پرسبارم ضمنا طبق. برابر شد2ها مقیاس

DASS-21 1رش تعیین شده در جدول ـاط بـنق اسـراسـب، 

د و ـدیافراد بر حسب شدت به عادي، خفیف، متوسط، ش

  ).1جدول (طبقه بندي شدند  د،ـبسیار شدی

  

  هاها، نقاط برش و شدت هر یک از خرده مقیاسها، سواالت مربوط به آنخرده مقیاس: 1جدول 

  

  خرده مقیاس افسردگی      شدت

)3-5-10 -13-16 -17-21( 

  خرده مقیاس اضطراب

)2-4-7-9-15 -19-20( 

  خرده مقیاس استرس

)1-6-8-11 -12-14 -18( 

 0- 14 0-7  0-9 عادي

 15- 18 8-9 10- 13 خفیف

 19- 25 10- 14 14- 20 متوسط 

 26- 33 15- 19 21- 27 شدید

 +33 +20 +28 بسیار شدید
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منظور ارزیابی و بهو همکاران  Lovibond این مقیاس توسط

- شده گیري میران استرس، اضطراب و افسردگی ابداع اندازه

ي هنجاري ارزش آلفا براي این مقیاس در یک نمونه.است 

 ،81/0افسردگی :استآمدهنفري به این شرح به دست 717

این آزمون توسط . )21( 81/0و استرس  73/0اضطراب

. صاحبی و همکاران براي جمعیت ایران اعتباریابی شده است

نفري از  400ي نمونهارزش آلفا براي این مقیاس در یک 

 ،70/0جمعیت عمومی شهر مشهد براي افسردگی 

  .)22( گزارش شده است 76/0و استرس  66/0اضطراب

بدون ارتباط (اي گزینه 5سوال 29نامه دوم، مشتمل بر پرسش

با استرس، بدون استرس، استرس کم، استرس متوسط، 

ارزیابی بعد مرتبط با عوامل ، با محتواي )استرس شدید

و ) سوال 10(، بعد مرتبط با عملکرد بالینی)سوال12( آموزشی

و یک سوال ) سوال 7( بعد عوامل خارج از محیط دانشکده

ترین عوامل ایجاد مهمجموع عوامل استرس زا، جهت تعیین م

استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

نامه بر اساس سواالت این پرسش. زنجان به کار گرفته شد

-26( هاي مطالعات قبلی انتخاب شدنامهپرسشسواالت 

23،1(.  

ي دوم از آلفاي نامهانسجام درونی پرسشجهت تعیین 

باخ در این مطالعه نضریب آلفاي کرو. باخ استفاده شدنکرو

نامه در یک مطالعه پایایی سواالت پرسش. دست آمدبه 78/0

کنندگان در دو سطح زمانی نفر از شرکت 20پایلوت بر روي 

روز ارزیابی و ضرایب همبستگی سواالت از  10به فاصله 

در این مطالعه به منظور تایید  .متفاوت بود 84/0تا  73/0

روایی محتوایی پرسشنامه از نقطه نظرات صاحبنظران استفاده 

متخصص از طیف دکتراي روانشناسی بالینی،  10تعداد . شد

متخصص دندانپزشکی، پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژیست 

. واالت مورد پرسش قرار گرفتندودر رابطه با اساسی بودن س

در  ها از غیرضروري، مفید اما غیر اساسی، اساسیف پاسخطی

 content(بدین ترتیب نسبت روایی محتوي . نظر گرفته شد

validity ratio=CVR ( با استفاده از فرمولLawshe  محاسبه

نفره از  10و بر اساس راهنماهاي موجود براي یک گروه 

اسبه مح 62/0ها کمتر از آن CVRکه سوواالتی صاحبنظران،  

 . شد از پرسشنامه حذف شدند

عامل  29ي دوم، دانشجویاننامهسپس با استفاده از پرسش

 5تا 1زا را که در حین تحصیل با آن مواجه هستند، از استرس

 بدون ارتباط با استرس،: 1صورت که بدین. گذاري کردندنمره

: 5استرس متوسط و : 4استرس کم، : 3 بدون استرس،: 2

هاي در نهایت با استفاده از روش. باشداسترس شدید می

ي استرس از دیدگاه کنندهترین عوامل ایجادآماري، مهم

دانشجو، به تفکیک جنسیت و سال ورود به دانشگاه تعیین 

جهت . صورت داوطلبانه بودبهشرکت کردن در مطالعه . شد

نامه کتبی از تمام شرکت شرکت در مطالعه، فرم رضایت

تمام اطالعات حاصل از مطالعه محرمانه . دکنندگان گرفته ش

براي . شده و تحلیل شدند SPSSافزار ها وارد نرمداده .بود

هاي کمی پیوسته میانگین و انحراف آمار توصیفی براي داده

هاي کیفی و اسمی درصد و فراوانی در معیار و براي داده

 ها ابتداقبل از تحلیل داده. قالب جدول و نمودار گزارش شد

ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف توزیع داده

نشدن این آزمون با فرض علت معنادار بررسی شد، که به

هاي پارامتري جهت ها از نرمال آزمونتبعیت توزیع داده

-ي میانگیندر نتیجه براي مقایسه. ها انتخاب شدتحلیل داده

در صورت . مستقل استفاده شد T-testهاي دو گروه از آزمون 

برابري  ، این آزمون با پیش فرضشدن آزمون لویندارمعنا

ها ي میانگینچنین براي مقایسههم. ها هدایت شدواریانس

. طرفه استفاده شدبراي سه گروه از آزمون آنالیز واریانس یک

دویی بهي دوجهت مقایسهاین آزمون شدن داردر صورت معنا

سطح معنی .استفاده شد )Tukeyآزمون ( Post hocازها گروه

  ها با استفاده از صدم در نظر گرفته شد و همه تحلیل 5داري 
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   .صورت گرفت18نسخه  SPSSر نرم افزا

  

  هایافته

نفر از دانشجویان دندانپزشکی  160در این پژوهش،    

صورت تصادفی وارد مطالعه بهدانشگاه علوم پزشکی زنجان 

نفر در تکمیل  11کمیل کرده و نامه را تنفر پرسش 149. شدند

کنندگان، مونث نفر از شرکت 86. نامه، همکاري نکردندپرسش

بر . سال بودند 7/21±28/2نفر، مذکر با میانگین سنی  63و 

هاي مطالعه، افسردگی، اضطراب و استرس به اساس یافته

از دانشجویان وجود %  6/41و % 3/40، %5/31ترتیب در 

از دانشجویان به ترتیب داراي % 10و % 8/10، %4/5. داشت

. افسردگی، اضطراب و استرس شدید و یا بسیار شدید بودند

% 9ی، در جنس مذکر حدود ـوع افسردگـدر حالی که شی

تر به دست بیش% 9استرس در جنس مونث تر بود، شیوع بیش

  در دانشجویان مونث افسردگی، اضطراب و استرس . آمد

  

به %  2/15و % 8/12، %7/4ترتیب  شدید و یا بسیار شدید، به

ویان مذکر افسردگی، اضطراب و ـدر دانشج. دست آمد

%  2/3و % 8، %4/6ار شدید، به ترتیب ـاسترس شدید و یا بسی

زان ـان داد که میـهاي مطالعه نشهـیافت .به دست آمد

تفاوت آماري افسردگی، اضطراب و استرس در دو جنس 

ویان ـراب در دانشجـضطا ).2جدول ( معناداري نداشتند

دست بهی ـویان بومتر از دانشجـتبیش% 7ی حدود ـبومرـغی

راب و استرس ـی، اضطـی، افسردگتویان بومـدر دانشج .آمد

- به، %2/4و % 4/8، %3/6شدید و یا بسیار شدید به ترتیب 

طراب و ـردگی، اضـی، افسـبومدر دانشجویان غیر. دست آمد

و % 8/11، %5ب ـترتیبهید استرس شدید و یا بسیار شد

 ه نشان داد که از نظرـهاي مطالعهـیافت دست آمدبه، 9/12%

میزان افسردگی، اضطراب و استرس بین دو گروه  میانگین

 شتبومی و غیربومی، تفاوت آماري معناداري وجود ندا

  ).3جدول (

 در دو گروه مذکر و مونث مستقلtمیانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس و نتایج  آزمون :2جدول 

انحراف معیار ±میانگین  سطح معنی داري  مشکالت روانی 

 مونث مذکر

262/0  47/7 ± 53/8  43/6±7  افسردگی 

309/0  05/6 ±4/6  61/6 ±2/7  اضطراب 

156/0  56/7±4/12  42/8 ±94/14  استرس 

  

  ل در دو گروه بومی و غیربومیمستقtمیانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس و نتایج آزمون  3جدول 

انحراف معیار ±میانگین  سطح معنی داري  مشکالت روانی 

 بومی غیربومی

752/0  09/7±74/7  57/6 ± 45/7  افسردگی 

276/0  65/6 ±22/7    7/5±12/6  اضطراب 

132/0  59/8±14  15/7 ±45/13  استرس 

  

نسبت به مقطع % 20، شیوع افسردگی حدود 1در مقطع بالینی 

تر به ، بیش2نسبت به مقطع بالینی % 5/18علوم پایه و حدود 

افسردگی، اضطراب و استرس شدید و یا بسیار . دست آمد

، در % 7/6و % 6/6، %7/1ترتیب بهشدید در مقطع علوم پایه، 
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و در مقطع % 6/10و % 1/19، %8/12، به ترتیب 1مقطع بالینی 

-یافته. دست آمدبه% 3/14و % 2/7، %4/2، به ترتیب 2بالینی 

که در بین سه گروه از نظر هاي مطالعه نشان داد در حالی

 وجود دارد میزان افسردگی و استرس، تفاوت آماري معناداري

)05/0p<( ولی اضطراب بین سه مقطع تحصیلی تفاوت ،

  ).4جدول (  )<05/0p(وجود ندارد آماري معناداري 

ان، در بعد زا از دیدگاه دانشجویترین عوامل استرسمهم

، در بعد بالینی، %)57( آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات

و در %) 2/36( درمان بیمار و عدم آسیب به بیمارولیت ومس

، %)5/37( ط دانشکده، دوري از خانوادهـبعد خارج از محی

زا از دیدگاه دانشجویان ترین عوامل استرسمهم .باشدمی

، %)1/58(ادن در امتحانات مونث، در بعد آموزشی، ترس از افت

درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار مسوولیت در بعد بالینی، 

و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از خانواده %) 7/40(

زا از دیدگاه ترین عوامل استرسمهم. باشدمی%) 8/41(

دانشجویان مذکر، در بعد آموزشی، ترس از افتادن در 

درمان بیمار و مسوولیت عد بالینی، ، در ب%)5/55(امتحانات 

و در بعد خارج از محیط %) 1/30(عدم آسیب به بیمار 

%) 4/52(ی ـي شغلدهـآیندانشکده، احساس عدم امنیت ار 

زا از دیدگاه دانشجویان بومی ترین عوامل استرسمهم. باشدمی

، در بعد %)6/64(در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات 

ي درمان پروسهمکاري نکردن بیمار در حین و اتمام بالینی، ه

و %) 8/45(و تعارض در آموزش اساتید مختلف یک بخش 

در بعد خارج از محیط دانشکده، مشکالت در رفتارهاي 

زا از ترین عوامل استرسمهم. باشدمی%) 4/35(اجتماعی 

بومی در بعد آموزشی، میزان عملکرد دیدگاه دانشجویان غیر

، در بعد بالینی، %)2/43(شده ارایه واحدهاي  مطلوب در

و در %) 6/32(درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار مسوولیت 

-می%) 5/54(بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از خانواده 

ترین عوامل استرس زا از دیدگاه دانشجویان مقطع مهم. باشد

%) 75(علوم پایه از بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات 

%) 7/46(و از بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از خانواده 

زا از دیدگاه دانشجویان ترین عوامل استرسمهم. باشدمی

، از بعد آموزشی، تبعیض بین دانشجویان توسط 1مقطع بالینی 

و از بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از %) 8/63(اساتید 

زا از دیدگاه امل استرسترین عومهم. باشدمی%) 34(خانواده 

، از بعد آموزشی، حجم زیاد کارها 2دانشجویان مقطع بالینی 

و از بعد خارج از %) 1/74(در دانشکده و نداشتن وقت کافی 

  .باشدمی%) 7/47(محیط دانشکده، دوري از خانواده 

زا از دیدگاه دانشجویان مقطع بالینی ترین عوامل استرسمهم

رضایت از همکاري پرستاران در بخش،  ، از بعد بالینی، عدم1

درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار و نداشتن اعتماد مسوولیت 

و از %) 7/61(به نفس در انجام کارهاي کلینیکی و غیره 

، عدم رضایت از ارزشیابی 2دیدگاه دانشجویان مقطع بالینی 

  . باشدمی%) 8/54( عملکرد بالینی توسط اساتید

  

  .2و مقطع بالینی 1نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در سه مقطع علوم پایه، مقطع بالینی میانگین: 4جدول 

انحراف معیار ±میانگین  سطح معنی داري  مشکالت روانی 

)سال پنجم و ششم( 2مقطع بالینی سال سوم ( 1مقطع بالینی 

)و چهارم  

سال اول و (مقطع علوم پایه

)دوم  

014/0  54/6±95/6  18/8±29/10  42/5±06/6  افسردگی 

392/0  48/5±38/6  75/7±38/8  58/5±03/6  اضطراب 

035/0  85/7±21/15  83/7±31/15  24/8±83/11  استرس 
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  بحث

دانشجویان دندانپزشکی  که نتایج مطالعه حاضر نشان داد،   

، %5/31ترتیب بهمیزان افسردگی، اضطراب و استرس را 

با این حال،  .هاي مختلف داشتندبا شدت% 6/41و % 3/40

-بهافسردگی، اضطراب و استرس شدید و یا بسیار شدید، 

 .دست آمدبهاز دانشجویان % 10و % 8/10، %4/5ترتیب در 

ساروخانی و همکاران نشان دادند، شیوع کلی افسردگی در 

یج ما در راستاي نتا.)27( باشدمی% 33 ایرانی دانشجویان

از % 8نصوحی و همکاران استرس شدید را در بین 

دانشجویان دندانپزشکی تخمین زدند در حالی که استرس 

در . )24( از دانشجویان تخمین زده شد% 16متوسط در 

بررسی که براي تعیین شیوع استرس در دانشجویان چهار 

انجام گرفت، شیوع  2007دانشکده پزشکی تهران در سال 

، که )28( استگزارش شده% 7/40استرس در این دانشجویان 

چنین نشان نتایج ما هم. خوانی داردهم حاضربا نتایج مطالعه 

م و سال سو( 1داد میزان افسردگی و استرس در مقطع بالینی 

 2، به طور معناداري باالتر از مقاطع علوم پایه و بالینی)چهارم

در  2007اي که در سال مطالعهدر . بود) سال پنجم و ششم(

، صورت گرفت، Fijiدانشجویان دندانپزشکی در دانشگاه 

تر از دیگر میزان استرس در دانشجویان سال سوم بیش

ن سال چهارم ترتیب دانشجویابهدانشجویان بود و پس از آن 

در دانشگاه مذکور همانند مطالعه . )29( و پنجم قرار داشتند

، دانشجویان همزمان و در سال سوم وارد کلینیک می حاضر 

هم چنین در دانشگاه پزشکی مادرید اسپانیا که .شوند

در سال سوم وارد کلینیک  ي دندانپزشکیدانشجویان رشته

شوند نیز، باالترین میزان استرس در دانشجویان سال سوم می

ترین میزان استرس را شد و دانشجویان سال پنجم کم مشاهده

در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی . )30(داشتند

نیز باالترین میزان استرس در دانشجویانی که تازه وارد  لندن

در مطالعه ي اکبري و . )31(بودند مشاهده شد کلینیک شده

رس در دانشجویان سال ورود ترین میزان استهمکاران نیز بیش

به . )32( به کلینیک یعنی دانشجویان سال چهارم مشاهده شد

تواند باعث استرس در رسد ورود به کلینیک مینظر می

 ي دالبند و فرهادي نسبمطالعه. دانشجویان دندانپزشکی شود

نیز نشان داد که دانشجویان  )34( و نیز رمضانی و نظري )33(

ي کاظمی زاده مطالعهدر . تري داشتندسال چهارم استرس بیش

 تري داشتندو بخشی نیز دانشجویان سال سوم استرس بیش

و  Pekerو  )36( Al-Sowghچنین، با مطالعات هم .)35(

داري از نظر استرس با سال تحصیلی همکاران که تفاوت معنی

ي امینی و همکاران مطالعه. مطابقت دارد )37( گزارش کردند

 تري داشتندنیز نشان داد که دانشجویان سال سوم استرس بیش

براي نخستین بار زمانی است که دانشجو  1مقطع بالینی . )3(

صورت عملی، درگیر مدیریت درمانی بیماران خواهد شد، به

هاي تئوري خود زمانی است که دانشجو مجبور است دانسته

استرس در . طور عملی بر روي بیماران پیاده نمایدبهرا 

malpractice )و یا حتی رخداد اینگونه ) معالجه غلط

-استرس. افزوداسترس دانشجو خواهد  عملکردها، بر شدت

کردن انتظارات هاي مداوم دانشجو در جهت عدم برآورده

 تواند منجر به افسردگی در دانشجویان گردداساتید، خود می

افزایش آگاهی بیماران از حقوق  هاي اخیر باسال همچنین در

. تواند دلیل دیگري بر شیوع باالي استرس باشدمی خود

امعه با دسترسی به باال رفتن سطح سواد سالمت جنا یمطم

هاي اطالعاتی و ارتباطی، سبب خواهد شد آوريانواع فن 

تري یابد و به تبع آن سطح جامعه به حقوق خود آشنایی بیش

سال پنجم و ( 2در مقطع بالینی . رفتانتظارات نیز باال خواهد

تر در مدیریت درمانی بیمار، ، دانشجو، با درگیري بیش)ششم

نموده، به میزان زیادي از استرس و تجربیات الزم را کسب 

  .شودمیافسردگی و به خصوص استرس دانشجویان کاسته 

اگرچه میزان افسردگی نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است 

باشد و میتر از دانشجویان مونث در دانشجویان مذکر بیش

تر از دانشجویان بالعکس استرس در دانشجویان مونث بیش
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. حال این تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبودمذکر بود، با این 

ساروخانی و همکاران نیز نشان دادند افسردگی بین 

اگرچه . )27( دانشجویان مذکر و مونث تفاوت معناداري ندارد

برخی مطالعات نشان دادند که افسردگی در دانشجویان نتایج 

ي اکبري و مطالعه. )38( دانشجویان پسر استدختر بیشتر از 

همکاران نیز نشان داد نمره استرس در دانشجویان مونث 

 تر از دانشجویان مذکر بود اما این اختالف معنادار نبودبیش

در دانشجویان  2006در تحقیقی که در سال . )32(

 مالزي صورت گرفت نیز میزان Kabangsaanدندانپزشکی 

تر از دانشجویان مذکر بود استرس در دانشجویان مونث بیش

 حاضر، که با نتایج تحقیق  )39( دار نبوداما این تفاوت معنی

و همکاران نیز اعالم کردند   Healthهم چنین . یکسان است

س تر از استرکه میزان استرس دانشجویان دختر بیش

 Sugiuraمطالعه ي  هم چنین با. )40(باشدمیدانشجویان پسر 

بر روي دانشجویان دندانپزشکی ژاپن و دالبند  )41(و همکاران

بر روي دانشجویان همدان که استرس را  )33(و فرهادي نسب

ي مطالعه. تر گزارش کردند، مطابقت دارددر زنان بیش

داد که دانشجویان دختر استرس شهروان و همکاران نیز نشان 

ي نمرهتري دارند ولی برخالف مطالعه ما بین میانگین بیش

. )42( استرس با جنس، ارتباط معنی داري مشاهده کردند

-پذیري بیشتوان آسیبمیتر در دختران را علت استرس بیش

تر براي رسیدن به موفقیت تر دختران و یا احساس فشار بیش

  .دانست

از لحاظ بومی بودن نیز افسردگی، اضطراب و استرس  اضمن

در بین دانشجویان ارزیابی صورت گرفت که نتایج تفاوت 

رفت که اگرچه این انتظار می. ي را نشان ندادمعنادار

بومی به علت افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان غیر

خانواده و دوستان نزدیک، ورود به یک محیط و از دوري 

تر باشد، ولی نتایج ما تفاوت معناداري را فضاي جدید، بیش

ي شهروان و همکاران نیز بین محل مطالعهدر . نشان نداد

نتایج . )42(گی و استرس، ارتباط معناداري مشاهده نشدزند

 داردي رمضانی و نظري نیز مطابقت مطالعهاین مطالعه با 

، میزان استرس دانشجویانی که Sedkyي مطالعهاما در . )34(

تواند به این میاین امر . )43( تر بوددور از والدین بودند، بیش

نزدیک  بومی از شهرهايتر دانشجویان غیرخاطر باشد که بیش

پژوهش نتایج   .کنندل میـتحصی و اطراف زنجان در دانشکده

زا از دیدگاه مل استرسنشان داد مهم ترین عوا حاضر

-دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات می

و همکاران در دانشجویان  Divarisي مطالعهدر . باشد

ترین عامل کلمبیایی نیز ترس از مردودي در امتحانات بیش

و همکاران هم ترس از  fonsecaي مطالعه. )44( استرس بود

ترین عوامل استرس در مردودي در امتحانات را از شایع

. )45( دانشجویان دندانپزشکی شیلی و آرژانتین گزارش کردند

براي بینی است که در بعد آموزشی، این امر قابل پیش

ي اول درجهدانشجو، گذراندن موفقیت آمیز دروس، در 

از آنجا که دانشجویان در این سطح، . اهمیت قرار داشته باشد

هاي دندانپزشکی، پزشکی و داروسازي در دوران در رشته

ي تجربهمدرسه با عملکردهاي عالی روبرو بوده، در نتیجه 

تلخ و ناخوشایند  ها بسیارتواند براي آنافتادن در امتحانات می

  .باشد

درمان بیماران و عدم آسیب به بیمار مسوولیت در بعد بالینی، 

ي مطالعهدر . باشدمیهاي بسیار مهم دانشجو از دغدغه

ترین عامل در ایجاد استرس، تکمیل نصوحی و همکاران مهم

Requirement دست بهي که با نتیجه )24( گزارش شده است

 Abu-Ghazalehي مطالعه. آمده در این مطالعه مغایرت داشت

زا عدم موفقیت در تکمیل ترین عامل استرسنیز نشان داد مهم

Requirement رسد به این تفاوت به نظر می .)23( باشدمی

همان طور . دلیل تفاوت محیط دانشکده و تفاوت فردي باشد

ه شد آشنایی و آگاهی بیماران با بسیاري از مفاهیم که گفت

بالینی و باال رفتن سطح سواد سالمت جامعه موجب باالرفتن 

انتظارات از کادر درمانی از جمله دندانپزشکی شده و منجر به 

  .شودایجاد استرس و دغدغه در دانشجویان می
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چنین نشان داد در بعد خارج از هم پژوهش حاضرنتایج 

زا از ترین عامل استرسنشکده، دوري از خانواده مهممحیط دا

همکاران نیز نشان و  Klink .دیدگاه دانشجویان بوده است

دادند که بین حمایت خانواده و توانایی دانشجویان براي غلبه 

. )46( وجود دارد ارتباط بر موانع و انجام تکالیف دانشگاهی 

می است که در آن اعضاي خانواده محیط خانواده کانون گر

ها آشفتگی. توانند مشکالت یکدیگر را مدیریت کنندمی

)Disturbance (ها ناپذیر از زندگی انسانبخش جدایی

مهم آن است که بتوان بدون گسیختگی و . شودمیمحسوب 

. را مدیریت نمود هاآشفتگیها  alternative در نظر گرفتن 

تواند نقش تعیین ها مینه مدیریتخانواده در اینگو امطمئن

  . اي داشته باشدکننده

زا از دیدگاه دانشجویان بر حسب ترین عوامل استرسمهم

جنسیت در بعد خارج از محیط دانشکده، از دیدگاه 

-میي شغلی دانشجویان مذکر، احساس عدم امنیت از آینده

این موضوع دور از انتظار نیست چون براساس فرهنگ . باشد

هاي اقتصادي در حال حاضر بر ب در کشور، تامین هزینهغال

  .اگرچه این الگو در حال تغییر است. باشدي مردان میعهده

زا از دیدگاه دانشجویان در دانشجویان ترین عوامل استرسمهم

غیربومی در بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از خانواده 

باال اشاره طور که در سطور اگرچه همان. گزارش شده است

هاي بسیار دور نبودند بومی اکثرا از مکانشد، دانشجویان غیر

تواند اثرات دوري از با این حال همین میزان از دوري نیز می

ي بعد خارج از محیط خانواده را در بین سواالت مطرح شده

  .دانشکده، با اهمیت سازد

نی زا از دیدگاه دانشجویان مقطع بالیترین عوامل استرسمهم

، از بعد آموزشی، تبعیض بین دانشجویان توسط اساتید 1

همکاران نیز نشان دادند  و Al-omari. گزارش شده است

زا در بین تبعیض بین دانشجویان، یکی از عوامل مهم استرس

باید توجه داشت که . )47( دانشجویان دندانپزشکی بوده است

عدالتی و تبعیض وراي تاثیر صرفا در یک بعد بسیار وسیع بی

توان این الگو می. مخرب بر سالمت خواهد داشتفقر اثرات 

  .هاي موضوعات آموزشی نیز تسري دادرا به بحث

ي حاضر نشان داد سهم عوامل آموزشی در بین نتایج مطالعه

زا شامل عوامل آموزشی، بالینی و خارج از عوامل استرس

اکبري و همکاران نیز نشان دادند . تر از همه بوددانشکده بیش

تر از داري بیشزاي دانشگاهی، به طور معنیترسعوامل اس

. )32( عوامل غیردانشگاهی در سطوح استرس نقش داشتند

ترین شاید این موضوع از این منظر قابل توجیه باشد که مهم

ور عام موفقیت ي دانشجویان در دوران تحصیلی به طدغدغه

ي رتبهاگرچه عوامل بالینی در . هاي آموزشی باشددر برنامه

تر از مقطع زا قرار گرفت، این عوامل بیشدوم عوامل استرس

آغاز شده، در حالی که عوامل آموزشی در تمام دوران  1بالینی 

  .تحصیل داراي اهمیت خواهد بود

  

  نتیجه گیري

فسردگی، اضطراب و دهد که انشان می حاضري مطالعه   

استرس، در بین دانشجویان دندانپزشکی زنجان از نظر 

در . جنسیت و محل سکونت تفاوت آماري معناداري ندارد

حالی که افسردگی و استرس، در بین دانشجویان دندانپزشکی 

اما . زنجان از نظر سال تحصیلی تفاوت معناداري دارد

عناداري را نشان ها از نظر آماري تفاوت ماضطراب در بین آن

زا از دیدگاه ترین عوامل استرسطور مهمهمین. نداد

دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات، در 

درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار و در ولیت ومسبعد بالینی، 

 .بعد خارج از محیط دانشکده، دوري از خانواده گزارش شد

نامه از ر تکمیل پرسشعدم همکاري برخی دانشجویان د

-مهنادر این مطالعه از پرسش .هاي طرح حاضر بودمحدودیت

تر تظاهرات افسردگی، اضطراب و هایی استفاده شد که بیش

توان تشخیص کند و بر اساس آن نمیاسترس را بررسی می

از آنجا که این مطالعه به صورت  .بیماري را محرز نمود

گرفت، بروز بیماري قابل مقطعی بر روي دانشجویان صورت 
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و شیوع  ود و صرفا به یک برآورد فراوانیـد بـنخواهش ـسنج

- شود مطالعات آیندهمیاد ـپیشنه ی بسنده شدـتظاهرات بالین

نگر در جهت برآورد بروز افسردگی، اضطراب و استرس در 

-مشاوره. شود طی دوران تحصیل در مقاطع مختلف هدایت

داوم براي ـته و مـوسورت پیـاسی به صـهاي روانشن

ی ـع تحصیلـوص در مقطـی به خصـویان دندانپزشکـدانشج

ود ـه شـر گرفتـدر نظ) ارمـوم و چهـال سـس( 1ی ـبالین

ط ـاي عملی توسـام کارهـان در هنگـاعتماد به نفس دانشجوی

اساتید محترم در جهت برطرف شدن . رددـت گـتقوی دـاساتی

ی ـان سعـدانشجویاي آموزشی در ـهضـي تبعیهـشبه

هاي روانشناسی در جهت مقابله با افسردگی، مشاوره. دـنماین

  به خصوص در دانشجویان مذکر و استرس در دانشجویان 

  .مونث انجام شود

 

  تقدیروتشکر

  اي حرفهدکتري  دانشجوي ينامهاین طرح بر اساس پایان    

بررسی میزان افسردگی، اضطراب و  "دندانپزشکی با عنوان

ترس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اس

کمیته اخالق  يکه در جلسه "94-95زنجان در سال تحصیلی 

و با کد  10/9/94دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تاریخ 

ZUMS.REC.1394.229 به تصویب رسیده انجام شده است .

هاي پژوهش براي همکاري در این طرح آزمودنیبا سپاس از 

زنجان که در انجام این پژوهش ما  )یان دندانپزشکیدانشجو(

  . را یاري کردند
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