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 خالصه 
 مقدمه

دانشجویان رشته ی دندانپزشکی عالوه بر استرس های دروس تئوری، تحت استرس محیط بالینی هم قرار 
ن ها تاثیر منفی گذاشته و در طوالنی مدت منجر به لذا این موضوع بر کارایی آموزشی بالینی آ. می گیرند

لذا با توجه اهمیت سالمت روحی و جسمی یک دندانپزشک در جامعه، . اختالالت روانی و جسمی گردد
هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل استرس زای محیط دندانپزشکی در دانشجویان بالینی دانشکده 

 .دندانپزشکی مشهد بود
 کار وشر

دانشکده ( سال سه تا شش)در بین دانشجویان مقطع بالینی ( مقطعی)تحلیلی -لعه ی توصیفیاین مطا
فرم اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه تغییر یافته . ، صورت گرفت24-25دندانپزشکی مشهد در نیمسال اول 

، 5سال نفر34)نفر از دانشجویان 132توسط  25-24استرس محیط دندانپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 
که به روش غیر تصادفی مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده بودند ( 3نفر سال 32، 4نفر سال 35، 5نفر سال 35

از تیپ های مختلف دانشجویی و اعمال نظرات آن  Focus groupروایی بواسطه ی ایجاد . پاسخ داده شد
سبه گردید و از آزمونهای توصیفی سپس، میانگین امتیازات محا. ها و پایایی با روش بازآزمایی تایید شد

جهت  T-Test ،ANOVAجهت تحلیل توصیفی و از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکور، 
 .تحلیل داده استفاده شده است

 نتایج
بود و باالترین میانگین نمره کلی  2.37± 0.46میانگین نمره کلی استرس در دانشجویان مورد مطالعه  

تفاوت معنی (. 0.38 ± 2.57)نپزشکی در دانشجویان سال سوم مشاهده گردید استرس محیط کار دندا
که ( P_Value= 0.005)داری در میانگین نمره کلی استرس بین دانشجویان سالهای مختلف مشاهده شد 

همچنین اختالف آماری معنادار در (. (P_Value<0.05معنادار بود 5و 5با سال 3این اختالف در بین سال
مره کلی استرس دانشجویان سالهای مختلف بر حسب متغیر علت انتخاب رشته دندانپزشکی میانگین ن

(P_Value= 0.014   ) مشاهده شد، در حالی که در رابطه با متغیرهای جنس، معدل ، سهمیه ، وضعیت
 تاهل ، دوری از خانه، محل سکونت در دانشگاه ،  اولویت اول انتخاب رشته ی دندانپزشکی و گروه سنی

دربررسی حیطه های مختلف استرس محیط کار دندانپزشکی در دانشجویان سالهای مختلف . مشاهده نشد
 (.P_Value<0.05)تفاوت معنی داری در حیطه کارایی دانشگاهی و آموزش کلینیکیدیده شد

 جه گیریینت
را نشان می دهد و  یافته ها نیاز به کاهش استرس در دانشجویان سال سه که به تازگی وارد فانتوم شده اند

لزوم بازنگری در آموزش کلینیکی و کارایی دانشگاهی را در جهت کاهش استرس، به اساتید و مسئوالن 
 .دانشکده نشان می دهد

 عوامل استرس زا، دانشجویان بالینی، دندانپزشکی :کلمات کلیدی
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