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در دانشجويان استرس بيشتري ايجاد  تواند كه مي هايي است درمان ريشه جزو بخش. مالي و غيره همراه است

كلينيك و كلينيك  زا در محيط پره ي عوامل مختلف استرس كند، لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسي و مقايسه
  .درمان ريشه بود
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افزار  نرم 19ي  هاي توصيفي توسط نسخه ها با استفاده از شيوه طراحي و داده اي با مقياس ليكرت نامه پرسش
SPSS 05/0(، تجزيه و تحليل گرديد = α.(  

كلينيك و كلينيك  مناسب اساتيد در پرهنابرخورد . بود) %58(حداكثر ميزان استرس مربوط به بخش اندودانتيكس :ها يافته
كلينيك كم بودن زمان  در حالي كه در پره. شد موارد باعث استرس دانشجويان مي% 85و % 92در  به ترتيب

  .تأثير چنداني نداشتنوع و محل دندان . ها بيشترين علت ايجاد استرس بود  تحويل دندان

كلينيك و قطع  هاي اين پژوهش، عوامل مختلفي از جمله برخورد نامناسب اساتيد در كلينيك و پره براساس يافته :يريگ جهينت
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  و همكاران نيا سيدمحسن هاشمي  پزشكي اي عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان دندان بررسي مقايسه

  مقدمه
عبارت  1936استرس بر مبناي تعريف هنس سلي در سال 

است از پاسخ بدن در برابر هرگونه تغيير يا تهديد. اگر چه 
استرس سودمند و مضر، مجزا از يكديگر هستند ولي در 

هاي  ي استرس بطور عمده در مورد استرس شناسي واژه روان
شود. پژوهشگران منابع استرس را به  كار برده ميزيانبار به 

ي قابل تأمل  كنند اما، نكته بندي مي هاي مختلف طبقه گونه
ي آنها به عوامل  هاي مورد بررسي، تأكيد همه در پژوهش

). مطالعات 2، 1شغلي به عنوان منابع اصلي استرس است (
پزشكي با سطح بااليي از  ي دندان اند كه رشته نشان داده

پزشكان بيش  سترس همراه است و شيوع استرس در دندانا
). اين استرس 7- 3باشد ( از سه برابر افراد عادي جامعه مي

تواند تأثير منفي در شرايط آموزشي دانشجويان  مي
). عوامل متعددي در ميزان 10-8پزشكي داشته باشد ( دندان

 ي اين عوامل توانند دخيل باشند. از جمله استرس هر فرد مي
جنس، سابقه تحصيل، مقطع تحصيلي، شخصيت فرد، ارتباط 

). استرس 13-11باشد ( استاد و دانشجو و ساير عوامل مي
پزشكي شامل استرس ناشي از فشار و  مرتبط با دندان

ريزي كار، استرس ناشي از بيماران غير همكار، مسايل  برنامه
جام مالي و استرسي كه ناشي از نياز به داشتن مهارت براي ان

هاي  باشد. دانشكده پزشكي است، مي اعمال خاصي از دندان
باشد  هاي آموزشي پر استرس مي پزشكي نيز از محيط دندان

طور كه اشاره كرديم استرس هميشه مضر  ). البته همان12(
باشد و به مقدار اندك آن، باعث افزايش كارايي فرد در  نمي

استرس زيانبار ليكن  ).14گردد ( مواجه با شرايط خاص مي
باعث اختالل در تفكر و يادگيري فرد شده و ممكن است 
باعث بروز مشكالت جسمي، عاليم قلبي عروقي 

خوابي و سر درد و  كاردي)، مشكالت گوارشي، بي (تاكي
). تاكنون مطالعات بسياري در 15تعريق بيش از حد گردد (
پزشكي سرتاسر جهان  هاي دندان اين زمينه در دانشكده

نامه  از پرسش ت گرفته است. در اغلب اين مطالعاتصور
)Dental Environment stress ( DES استفاده شده

دهند كه امتحانات و همچنين  است. اين مطالعات نشان مي

وقت ناكافي براي استراحت بيش از هر چيز براي دانشجويان 
  ).17- 16زا بوده است ( استرس

بر روي  )18(ي شهبازي مقدم و همكاران  در مطالعه
ميزان استرس و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان سال آخر 

% دانشجويان داراي 39پزشكي مشخص شد كه  دندان
% داراي استرس شديد 8% استرس متوسط و 16استرس كم، 

% فاقد استرس بودند. استرس دانشجويان سال 37باشند و  مي
ه بر اين در تر بود. عالو باالتر كمتر از دانشجويان سال پايين

كشور اروپايي صورت گرفته است  7اي كه در  مطالعه
مشاهده شده است كه دانشجويان سال اول كلينيك سطح 

  ).19( اند داشته يذهنبااليي از استرس و آشفتگي 
% 52) نشان داد كه 20ي اكبري و همكاران ( اما مطالعه

دانشجويان داراي استرس غيرطبيعي بودند و اين ميزان 
  هاي ديگر بود. در دانشجويان سال آخر بيشتر از سالاسترس 

گردد  با توجه به مطالب بيان شده، اين فرضيه مطرح مي
كه ارتباطي بين استرس دانشجويان و درمان ريشه در 

كلينيك وجود ندارد. لذا هدف از انجام اين  كلينيك و پره
زا در  ي عوامل مختلف استرس پژوهش بررسي و مقايسه

ينيك و كلينيك درمان ريشه بود، تا امكان رد يا كل محيط پره
  ي مطرح شده ايجاد گردد. اثبات فرضيه

  
  ها و روش مواد

هاي  اي و در حيطه پژوهش مقايسه –مطالعه از نوع توصيفي
باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه  كاربردي مي

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در  دانشجويان دندان
گيري  باشد. به روش نمونه مي 1390- 91سال تحصيلي 

اي ساده دانشجويان سال پنجم و ششم به عنوان نمونه  خوشه
نفر به  125انتخاب شدند. كه به روش در دسترس تعداد 

هاي ورود و  ). مالك=1/1dعنوان نمونه انتخاب شدند (
خروج به پژوهش عبارت هستند از: دانشجويان دانشگاه 

هر دو جنس و گذراندن واحدهاي علوم پزشكي اصفهان، از 
مرتبط با ريشه و كارورزي معيار خروج دانشجويان عدم 

ها با  ي نمونه تمايل آنها به شركت در مطالعه بود. همه
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رضايت شخصي وارد مطالعه شدند و اطالعات افراد كامال 
  محرمانه باقي ماند.
به  اي نامه گيري ميزان استرس پرسش جهت اندازه

اي ليكرت  گزينه دهي پنج ، با شيوه پاسخصورت خود ساخته
، مخالفم معادل 1ي  نمرهمخالفم معادل  (به صورت: كامالً

ي  ، موافقم معادل نمره3ي  ، نظري ندارم معادل نمره2ي  نمره
) طراحي و اجرا شد. اين 5ي  و كامال موافقم معادل نمره 4

نامه داراي سه قسمت بود: در قسمت اول استرس  پرسش
ها و همچنين استرس خود  دانشجو در تمامي بخشنسبي 

افراد مستقل از بخش، در قالب دو سؤال مورد پرسش واقع 
زا در  سؤال به عوامل استرس 18شد. قسمت دوم با 

 32كلينيك اختصاص داده شد و قسمت سوم شامل  پره
پرسش مربوط به بخش (كلينيك) بود. جهت تعيين پايايي 

نامه پيش از انجام مطالعه بين  پرسش 21نامه، تعداد  پرسش
دانشجويان سال پنج و شش توزيع گرديد، سپس ضريب 

% بود. به منظور 81آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه برابر 
نامه توسط اساتيد  تعيين ميزان اعتبار و روايي نيز پرسش

شناس و يك كارشناس  علمي گروه اندو، يك نفر روان
اطالعات استخراجي از پژوهشي مورد بازنگري قرار گرفت. 

ها  شناختي آزمودني نامه به همراه مشخصات جمعيت پرسش
وارد گرديد و با استفاده از  SPSS افزار نرم 19در نسخه 

  .هاي توصيفي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت شيوه
  

  ها افتهي
نفر بود كه  125كننده در اين پژوهش  تعداد افراد شركت

نفر  46كامل دادند، از اين تعداد  نامه پاسخ نفر به پرسش 122
ي آنها به  نفر مؤنث بودند. نحوه پذيرش همه 78مذكر و 

اي عمومي پيوسته از طريق كنكور  صورت دكتري حرفه
نامه (سؤال  سراسري بود. در آناليز يك سؤال فرعي پرسش

الف) مشاهده گرديد كه حداكثر ميزان استرس در 
%) و 58وه اندو (هاي آموزشي مختلف مربوط به گر بخش

حداقل ميزان استرس مربوط به بخش آموزشي اطفال 
  باشد. %) مي4/3(

در زير به شرح سؤاالتي كه بيشترين درصد فراواني را به 
هاي حاصل از تمامي  اند، پرداخته و يافته خود اختصاص داده
ي به دست  بر اساس ميانگين نمره 2و  1سؤاالت در جدول 

  آمده ارايه شده است.
 به دوم و اول هاي ستون مجموع 1 جدول به توجه با
 ،شود مي گرفته نظر در كلينيك پره زايي استرس درصد عنوان

 به مربوط سؤاالت از حاصل جينتا به توجه با كه ينحو به
 يناكاف زمان مدت و دياسات نامناسب برخورد ،كلينيك پره
 انيدانشجو در استرس حداكثر جاديا عامل ها دندان ليتحو
 سؤال، نيا به كه نمونه از يافراد مجموع كه ينحو به. بود

 كل از% 7/91 ،اند داده "موافقم اريبس" و "موافقم" پاسخ
 معتقد انيدانشجو% 4/70 مجموع نيهمچن .باشد مي افراد
 يناكاف ليتحو يبرا شده گرفته نظر در زمان مدت كه بودند
كه عواملي . شود يم آنها در استرس جاديا باعث و است

: كمترين تأثير را بر روي استرس دانشجويان داشتند شامل
و تعداد %) 2/18(نظارت اساتيد بر كار دانشجويان 

 .بود%) 2/28(هايي كه بايد تحويل شود  دندان

  عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان در كلينيك
هاي اول و دوم به عنوان  مجموع ستون 2با توجه به جدول 

شود، به  كلينيك در نظر گرفته ميزايي در  درصد استرس
%)، 79نحوي كه قطع برق يونيت در زمان مشخص شده (

%) و نامناسب بودن 78احتمال ايجاد حوادث حين درمان (
%) 76تجهيزات اعم از يونيت، دستگاه گرافي و ساير موارد (

ترين علل ايجاد استرس در دانشجويان بود. ضمن اين  از مهم
% موارد باعث كاهش  85د در كه برخورد مناسب اساتي

شد. عواملي كه حداقل  استرس دانشجويان در كلينيك مي
تأثير را در ايجاد استرس در دانشجويان در كلينيك داشتند 

%) و 2/8%)، باال يا پايين بودن آن (1/8شامل: نوع دندان (
  %) بود.6/5زمان برگزاري در شيفت صبح يا عصر (

% موارد باعث ايجاد 59ي انضباطي در  ترس از جريمه
شد، ولي زياد بودن  استرس در دانشجويان كلينيك مي

% آنها 65ها و تعداد جلسات محروميت از بخش در  جريمه
% 69علت استرس گزارش شده بود. عدم همكاري بيمار در 
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كرد و افزايش تعداد جلسات  دانشجويان ايجاد استرس مي
شد. نداشتن  ها باعث ايجاد استرس مي % نمونه71درمان در 

% و عدم 68مهارت كافي در مراحل مختلف درمان ريشه در 

% موارد سبب 60دهي در  وجود معيار مشخص براي نمره
 شد. ايجاد استرس در بين دانشجويان مي

  

  

  كلينيك بر اساس طيف ليكرت (درصد) هاي مربوط به سؤاالت پره : يافته1جدول 

 كلينيك مؤثر بر استرس در پرهعامل 
بسيار 

  موافقم(%)
  موافقم

(%)  
 نظري ندارم

(%)  
  مخالفم

(%)  
بسيار 

  مخالفم(%)
ميانگين وزني 

  انحراف معيار±
هاي  داري دندان آوري و نگه جمع

  كشيده شده
8/16  6/41  6/21  6/13  4/6  48/3 ±1,11  

  95/0±71/3  8/0  2/15  6/13  8/52  6/17 ها نامناسب بودن زمان تحويل دندان
  00/1±81/2  5/6  9/37  4/27  2/24  4 تحويلي يها دندانتعداد زياد 

  06/1±31/3  9/4  1/21  1/21  1/43  8/9 خرابي وسايل
  13/1±41/3  8/4  2/20  21  1/37  9/16 نامناسب بودن مواد و وسايل
  00/1±44/2  5/16  1/42  1/23  5/16  7/1 ي مراحل عدم نظارت اساتيد بر همه

  14/1±73/2  1/4  0  5/20  7/60  8/14  برگزاري بخشزمان 
  05/1±65/2  7/10  2/40  9/27  6/15  7/5 كمك بيش از حد اساتيد

  13/1±98/2  5/10  25  2/28  2/28  1/8 تبعيض قائل شدن بين دانشجويان
  14/1±02/3  4/7  2/32  8/19  4/31  1/9 برخورد نامناسب اساتيد حين حوادث

  07/1±33/3  9/4  9/17  1/30  3/33  8/13 دانشجوياناجازه كار اضافي به برخي 
  81/0±29/4  8/0  5  5/2  5/47  2/44 برخورد نامناسب اساتيد

  19/1±95/2  14  8/24  2/18  2/37  8/5 آموزش نامناسب اساتيد 
  09/1±45/3  3/3  3/20  1/21  2/38  1/17 نحوه ارزشيابي و زمان امتحان

 09/1±54/3  9/4  2/17  5/11  8/50  6/15 7مناسب بودن زمان ارائه درس در ترم

ترس از مطلع شدن اساتيد حين 
 تصحيح خطاها

1/8  7/40  9/30  4/15  9/4  31/3±99/0  

كلينيك نسبت به  استرس بيشتر در پره
 كلينيك

5  6/25  19  4/36   14  28/3±14/1  

برخورد نا مناسب پرستاران در 
 كلينيك پره

9/8  8/21  4/19  7/38  3/11  78/2±17/1 

  

  بحث
ارتباطي  ي مربوط به بي هاي اين پژوهش فرضيه بر اساس يافته

كلينيك درمان ريشه رد  ميان استرس و كار كلينيك و پره
هاي  گرديد، به نحوي كه نشان داده شد كه از ميان گروه

آموزشي مختلف بخش درمان ريشه حداكثر ميزان استرس و 
حداقل ميزان استرس را به خود اختصاص بخش اطفال 

ي شهبازي مقدم و همكاران  دهد. اين يافته با نتايج مطالعه مي
ترين بخش معرفي  ) كه بخش اندودانتيكس را پر استرس18(

اند همخواني دارد. اين يافته ممكن است به علت  نموده
تفاوت در سختي درمان و ترس از خطاهاي حين درمان 

هاي چشمگيري با يكديگر  و رشته تفاوتباشد كه در اين د
زا در  دارند. نتايج به دست آمده در رابطه با عوامل استرس

كلينيك نشان داد كه برخورد مناسب اساتيد و  محيط پره
% موارد باعث 92ارتباط صميمانه آنها با دانشجويان در 

) 21ي دالبند و نصاب ( شود كه در مطالعه كاهش استرس مي
مشابه اشاره گرديده است. ساير عواملي كه  نيز به تأثيري

كلينيك  تأثير كمتري بر روي استرس دانشجويان در پره
% موارد، زمان 18ي نظارت اساتيد در  داشتند شامل: نحوه

% 20هاي عملي در شيفت صبح يا عصر در  برگزاري كالس
% 28هايي كه بايد تحويل داده شوند در  موارد و تعداد دندان

  ترس دانشجويان مؤثر بودند.موارد بر اس
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 هاي حاصل از سؤاالت مربوط به كلينيك بر اساس طيف ليكرت (درصد)  يافته :2جدول

  عوامل مؤثر بر استرس 
 در كلينيك

بسيار 
 موافقم(%)

  موافقم
(%) 

  نظري ندارم
(%) 

  مخالفم
(%) 

  بسيار مخالفم
(%) 

± ميانگين وزني 

 انحراف معيار

 07/1±34/3 1/4 4/24 6/14 2/47 8/9 احساس عدم مهارت

ايجاد فاصله زماني بين گذراندن 
 كلينيك و كلينيك هاي پره بخش

5/6 6/47 5/14 4/27 4 25/3±05/1 

 05/1±08/3 4 1/33 4/19 1/37 5/6 عدم آشنايي با وسايل

 99/0±32/3 1/4 3/20 3/20 6/49 7/5 عدم مهارت درمراحل مختلف

 01/1±38/3 5/6 1/12 8/25 6/47 1/8 عدم همكاري بيمار بين جلسات

 08/1±53/2 2/18 7/34 8/24 8/19 5/2 برخورد نا مناسب پرستاران

 14/1±50/2 9/17 7/44 6/10 8/22 1/4 حسي تزريق بي

 17/1±77/2 6/11 1/42 1/9 4/31 8/5 حسي پالپ عدم ايجاد بي

 20/1±05/3 7/5 7/37 6/15 27 9/13 عدم مهارت كافي در بستن را بردم

 00/1±84/2 7/5 39 6/23 5/28 3/3 سن كم بيماران

 08/1±81/2 2/8 3/39 3/21 4/25 7/5 سن زياد بيماران

 99/0±58/3 3/3 9/13 2/17 5/52 1/13 درمان بيماران خاص

 98/0±36/3 2/4 16 9/26 4/45 6/7 ايجاد فلر آپ دنداني بين جلسات

 96/0±87/3 4/2 7/9 7/9 54 2/24 احتمال وقوع حوادث

 10/1±95/2 1/8 6/30 6/26 6/26 1/8 تغيير استاد مربوط به يك بيمار

 03/1±75/2 5/6 7/17 2/28 3/40 3/7 تر كار با اساتيد كم تجربه

 03/1±75/2 5/6 7/67 7/17 0 1/8 شماره دندان

 08/1±90/2 9/4 8/64 1/22 0 2/8 دندانباال يا پايين بودن 

 08/1±85/2 1/8 35 6/27 22 3/7 هاي تحويلي تعداد زياد دندان

 08/1±27/3 9/4 6/24 18 4/43 9 ها زمان ناكافي جهت تحويل دندان

 04/1±10/4 4/2 1/8 5/10 7/34 4/44 قطع برق در زمان مشخص

 98/0±69/3 6/1 4/15 2/12 7/53 1/17 افزايش تعداد جلسات درمان

 13/1±54/2 9/16 9/58 5/18 0 6/5 زمان برگزاري بخش

 08/1±05/3 6 1/29 2/28 4/27 4/9 بخش آيين نامه انضباطي

 05/1±50/3 1/4 6/14 22 9/34 4/15 هاي انضباطي ترس از جريمه

ها و تعداد  زياد بودن جريمه
 جلسات محروميت از بخش

5/18 46 21 7/13 8/1 67/3±95/0 

 95/0±89/3 6/1 7/9 1/12 8/50 8/25 ها و وسايل نامناسب بودن دستگاه

اجازه كار اضافي به برخي 
 دانشجويان

18 1/31 27 1/22 6/1 41/3±07/1 

عدم وجود معيار مشخص براي 
 دهي  نمره 

8/22 4/37 6/23 13 3/3 63/3±07/1 

 94/0±20/4 4/2 8/4 3/7 1/41 4/44 برخورد مناسب اساتيد

 20/1±95/2 1/12 4/27 2/24 8/25 5/10 آموزش نامناسب اساتيد

 20/1±96/2 3/11 8/29 4/19 8/29 7/9 تبعيض بين دانشجويان

  
حداكثر عاملي كه باعث ايجاد استرس در ميان 

شد زمان نامناسب و ناكافي  كلينيك مي دانشجويان در پره
% دانشجويان استرس  4/70ها بود كه در  جهت تحويل دندان

نمود كه با توجه به باال بودن اين درصد به نظر  ايجاد مي
رسد بازبيني آموزشي جهت اصالح اين نقيصه الزم و  مي

 باشد. ضروري مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

162 ١٣٩۵ تابستان، ٢، شماره ١٢پزشکی اصفھان، دوره مجلھ دانشکده دندان 

  و همكاران نيا سيدمحسن هاشمي  پزشكي اي عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان دندان بررسي مقايسه

بر اساس تحقيقات صورت گرفته در سراسر دنيا، 
زاي موجود در محيط دانشكده به  ترين عوامل استرس مهم

هاي باليني، عبارت هستند از امتحانات، ترس  خصوص محيط
ها و نگراني براي كامل كردن حداقل تعداد  از افتادن درس

در اين مطالعه با ارزيابي  ).25-22 ،10بيمار مورد نياز (
زا در محيط كلينيك، اين نتيجه دريافت  عوامل استرس

% و ترس از 79شدكه قطع برق يونيت در زمان مشخص در 
% دانشجويان باعث ايجاد 78ايجاد حوادث حين درمان در 

هاي  ي اين نتايج با يافته گردد. با توجه به مقايسه استرس مي
اين طور استنباط نمود كه  توان كلينيك مي مربوط به پره

ترين  تواند مهم وقت ناكافي در هر دو مقطع آموزشي مي
رسد طراحي  ي استرس باشد. لذا به نظر مي عامل ايجادكننده

تواند بر كاهش  هاي آموزشي متناسب با زمان كافي مي بسته
استرس و افزايش كيفيت آموزشي تأثيرگذار باشد. همچنين 

رد حفظ و مديريت زمان حين بايد به دانشجويان در مو
درمان ريشه، توصيه و آموزش بيشتري داده شود، به عالوه 
نامناسب بودن تجهيزات مانند يونيت، دستگاه گرافي و ساير 

گرديد كه  ها باعث ايجاد استرس مي % نمونه76موارد نيز در 
ي نامناسب و ناكافي بودن بودن اين تجهيزات در  دهنده نشان

ي اين نتيجه با مقطع آموزشي  و با مقايسه باشد اين بخش مي
%) در ايجاد 30كلينيك كه تجهيزات نقش بسيار اندكي ( پره

توان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به  استرس داشت مي
زا در اين  كلينيك، مشكالت استرس نوسازي بخش پره

آيد با باالتر بودن  بخش به حداقل رسيده است، لذا به نظر مي
يزات در بخش كلينيك نيز بتوان بر كاهش كيفيت تجه

استرس دانشجويان در اين بخش كمك شاياني نمود. از 
عواملي كه كمترين ميزان استرس را در محيط كلينيك 

توان به زمان برگزاري در دو شيفت  نمودند مي ايجاد مي
%) و دندان باال يا پايين 1/8%)، نوع دندان (6/5صبح و عصر (

هاي مربوط به  نمود. اين يافته با يافته %) اشاره2/8بودن (
خواني و تناسب دارد؛ همچنين  كلينيك نيز هم بخش پره

كلينيك در كلينيك نيز برخورد مناسب  مشابه بخش پره
  گرديد.  % دانشجويان سبب كاهش استرس مي 85اساتيد در 

لذا اساتيد اين رشته و ارتباط آنها با دانشجويان نقش 
كلينيك  س آنها در هر دو محيط پرهمحوري در كاهش استر

كند و بنابراين الزم است در اين خصوص  و كلينيك ايفا مي
اي در نظر گرفته شود و گروه  دقت و حساسيت ويژه

ي  هستند و به آن توجه بيشتري اختصاص دهد. نكته آموزشي
نامه انضباطي، ايجاد  قابل توجه اين است كه ترس از آيين

ي كاري  كلينيك، سابقه يك و پرهفاصله بين كار در كلين
اساتيد، برخورد پرستاران و همكاري بيماران تأثير چنداني بر 

 ايجاد استرس در دانشجويان در كلينيك نداشت.

ي  نامه هاي اين پژوهش طراحي پرسش از جمله مزيت
اختصاصي جهت ارزيابي استرس دانشجويان در طي 

ينيك كل آموزش درمان ريشه در محيط كلينيك و پره
هاي اين پژوهش احتمال تغيير  باشد و از جمله محدوديت مي

ي استرس در بين دانشجويان در طي  كننده عوامل ايجاد
نامه را در  باشد كه تكرار اين پرسش هاي مختلف مي سال

  سازد. هاي بعدي الزامي مي طي سال
ها جهت  نامه گردد اين نوع پرسش در پايان پيشنهاد مي

هاي آموزشي ديگر  نشجويان در بين گروهارزيابي استرس دا
  نيز انجام گردد.

  

  گيري  نتيجه
هاي اين پژوهش، عوامل مختلفي از جمله  براساس يافته

كلينيك و قطع  برخورد نامناسب اساتيد در كلينيك و پره
برق يونيت در زمان مشخص و همچنين زمان نامناسب 

ن تأثير كلينيك بر استرس دانشجويا ها در پره تحويل دندان
ها ارتباط صميمانه و مناسب اساتيد با  بر اساس يافته دارد.

دانشجويان بيشترين تأثير را بر كاهش استرس دانشجويان 
تحت آموزش درمان ريشه در دو بخش كلينيك و 

كلينيك داشت و زمان ناكافي جهت اتمام درمان ريشه  پره
ن ي حداكثر استرس بي در هر دو بخش نيز عامل ايجادكننده

 دانشجويان بود.

بوده و كليه  292128نامه شماره  مقاله حاصل پاياناين * 
حقوق اين طرح براي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان محفوظ 

  است.
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Abstract 
  

Introduction: Dentistry is associated with high levels of stress as a result of financial issues, 
non-cooperative patients, stressful procedures, etc. Root canal therapy can 
potentially lead to high stress levels in dental students. Therefore, this study 
aimed to evaluate and compare factors causing stress during both the pre-clinic 
and clinical courses. 

Materials  

& Methods: 

In this comparative-descriptive study, all the fifth- and sixth-year dental students 
in 2011-2012, a total of 125 students, were selected using the cluster sampling 
technique. In order to evaluate stress levels, a Likert scale questionnaire was 
designed. Data were analyzed with different descriptive methods using  SPSS 19 
(α = 0.05). 

Results: The maximum endodontics-related stress level was 58%. Improper behavior of 
professors in both the clinic (85%) and pre-clinic (92%) was the most important 
factor causing stress in students. insufficient lack of sufficient time for fulfilling 
the requirements was the most important factor causing stress in the pre-clinic, 
while the type and location of teeth were not as important. 

Conclusion: Based on the results of the present study, professors’ poor behavior in the clinic 
and pre-clinic, cutting the power supply of the dental unit at a certain time and 
lack of sufficient time for finishing the job in the pre-clinic affected students’ 
stress levels. 

Key words: Dental students, Education, Root canal therapy. 
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