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 و ييماما ،يپرستار انيدانشجو دگاهيد از ينيبال آموزش يزا استرس عوامل
  كردستان يپزشك علوم دانشگاه عمل اتاق

  
  يبيغر نيفرد ان،يعيشف ديمج ،يفتح محمد خالدي، شهناز ،يئيول نايس ،*يديمر گلرخ

  
 

  چكيده
 هدف با پژوهشاين  . ضروري است يآموزش يزا استرس عوامل و مديريت بررسي باليني، آموزش كيفيت ارتقاي و بهبودبراي  :مقدمه
 سال در كردستان پزشكي علوم دانشگاه عمل اتاق و ييماما ،يپرستار انيدانشجو دگاهيد از ينيبال آموزش يزا استرس عوامل يبررس

  .شد انجام 1389
دانشگاه علوم پزشكي  عمل اتاق و ييماما پرستاري،رشته هاي  دانشجوياني از نفر 230در يك پژوهش توصيفي، نمونه  :ها روش

محقق ساخته  پرسشنامهبه  بودند گذرانده را باليني كارآموزي واحد يك حداقل اين افراد كه. كردستان به صورت سرشماري انتخاب شدند
ي ارتباط بين فردي، شامل حيطه ها( ميانگين نمره هر حيطه از عوامل استرس زا. در مورد عوامل استرس زا در آموزش باليني پاسخ دادند

 از ها هداد ليتحل و هيتجز هتج. محاسبه شد 5تا  1بر مبناي ) تجارب تحقيرآميز، محيط آموزشي، تجربيات باليني، و احساسات ناخوشايند
  .شد استفاده )توكي آزمون و واريانس آناليز آزمون( استنباطي آمار و توصيفي آمار يها روش
 مربوط زا تنش حيطه بيشترين و 52/3±/.45با ميانگين  مامايي گروه دانشجويان به مربوط گانه پنج يها هحيط در استرس ميزان بيشترين :نتايج

با ميانگين  آموزشيمحيط   حيطه به مربوط زا تنش حيطه باالترين پرستاري گروه در آن از بعد .بود 61/3±/.75 دناخوشاين احساسات حيطه به
 در باليني آموزش يزا تنش عوامل مقايسه نتايج. بود 29/3±86/0 ناخوشايند احساسات زا تنش حيطه ينتر مهم عمل اتاق گروه در و ±34/3/.82
 .بود تحقيرآميز تجارب حيطه جز به ها هحيط همه در معنادار تفاوت نشانگر طرفه يك واريانس آناليز آزمون از استفاده با پژوهش مورد يها هگرو

  .داد نشان را ينيبال يزا استرس عوامل نظر از عمل اتاق با مامايي يها هگرو بين يمعنادار تفاوت توكي آماري آزمون يكل به طور
 و داشته قرار زيادي يزا تنش عوامل معرض در يپزشكعلوم  مختلف يها هرشت انيدانشجو ،ينيبال آموزش يندهايفرآ در :گيري نتيجه

 نديناخوشا احساسات طهيح كه آن به توجه با و دينما فايا آنان تنش زانيم كاهش جهت در يمهم نقش تواند مي عوامل نيا نييتع
  .باشد مي يضرور نهيزم نيا در ييهاكار راه ارائه و آن مختلف ابعاد نييتب و امر نيا به توجه بود مطالعه نيا در زا تنش عامل نيترزا استرس

  
  .عمل اتاق ،ييماما ،يپرستار ،دانشجو ،ينيبال آموزش ،زا استرس عوامل :ي كليديها هواژ

  684تا  675 ):7(11؛ 1390بهمن/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

      
                                                 

 علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده ،)يمرب( يديمر گلرخ :نويسنده مسؤول *
  g_moridi@yahoo.com. ايران كردستان،، كردستان يپزشك

 يدانشجو كردستان، يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده ،)يمرب( يئيول نايس
 شهناز ؛)sinavaliee@yahoo.com. (ايران تهران، دانشگاه يپرستار يتخصص يدكترا

 كردستان،.كردستان يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده ،)يمرب( خالدي
 يپرستار دانشكده ،)يمرب( يفتح محمد ؛)shahnaz_khaledi@yahoo.com. (ايران

. ايران كردستان،،كردستان يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و
)fathi_sanan@yahoo.com(دياسات آموزش كارشناس ان،يعيدشفيمج ؛ EDC، 

. ايران شيراز، ،.رازيش يپزشك علوم دانشگاه يپزشك آموزش ارشد يكارشناس
)madjid_shafiayan@gmail.com(تيريمد ارشد كارشناس ،يبيغر نيفرد ؛ 

  
  مقدمه

 يشكل به روزمره، يزندگ در فرد هر ،يكنون جهان در
 يروان فشار از را كس چيه باًيتقر و كند مي تجربه را استرس

 يزيگر يشخص و يطيمح يزا تنش عوامل از يناش
 عالوه مامايي و يپرستار يها هرشت انيدانشجو). 1(ستين

                                                                              
 كردستان، كردستان، يپزشك علوم دانشگاه پژوهش كارشناس ،يدرمان و يبهداشت خدمات

  )fardin_gharibi@yahoo.com. (ايران
  12/7/90:، تاريخ پذيرش11/7/90: ، تاريخ اصالح12/8/89: تاريخ دريافت مقاله
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  گلرخ مريدي و همكاران انيدانشجودگاهياز د ينيآموزش بال يزاعوامل استرس
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 تحت ينظر آموزش يها طيمح از يناش يها استرس بر
 قرار زين بالين در آموزش مختلف يها استرس تأثير
 و بوده درسي برنامه حياتي جزء باليني آموزش. رنديگ مي
اي  حرفه يها توانمند و اساسي يها مهارت دهي شكل در

 باليني آموزش هدف). 2(دارد اساسي نقش دانشجويان
 بتوانند دانشجويان تا است هايي فرصت آوردن فراهم

 به؛ )3(بزنند پيوند عملي واقعيات با را نظري اطالعات
 ياتيتجرب ماريب نيبال بر حضور با يجيتدر صورت
 شده آموخته ميمفاه طيمح و يمرب با تعامل در و كنند  كسب

 به را خود نظري دانش و رنديگ  كار به عمل در را
 مراقبت براي كه متنوعي وحركتي رواني ذهني، يها مهارت

  ).5و4(دنكن تبديل ،است ضروري مددجو از
 يپزشك علوم انيدانشجو كه است نيا بر اعتقاد ،عموماً

 مواجه ياديز يليخ يها استرس با ليتحص دوره طول در
 زانيم وجود كه است داده نشان مطالعات). 6(گردند مي
 است ممكن ينيبال آموزش طول در اضطراب و تنش يباال
 داشته يمنف اثرات انيدانشجو تيموفق و يريادگي يرو

 يآموزش دوره از يپرستار انيدانشجو). 8و7(باشد
. كنند مي ادي دوره نيترزا تنش عنوان به يپرستار ينيبال
 به را يبالين اتيتجرب ،يپرستار انيدانشجو از ياريبس

 مطالعه .)9(شناسند مي اضطراب كننده جاديا عامل عنوان
 در يپرستار انيدانشجو درصد 80 كه داد نشان ستايرو
 در آشكار اضطراب از مدرس با تعامل در و ينيبال طيمح

 اي، مطالعه در همچنين). 10(برند مي رنج متوسط سطح
 دسترس در باليني، آموزش به ندادن بها مانند عواملي
 ميان هماهنگي فقدان كافي، اندازه به باليني مربيان نبودن

 بيمارستان در عملكرد و امكانات دانشكده، باليني آموزش
 مربي دائم نبودن دسترس در چون عواملي همچنين و

 گيريبه كار عدم و آموزشي نيازهاي رفع براي
 مشكالت عنوان به دانشجو، براي الزم يها تشويق
 .)5(است شده مطرح دانشجويان ديدگاه از باليني آموزش

 در يسع يفيك يها پژوهش با زين نيمحقق از يبعض
 طيمح در يپرستار انيدانشجو استرس شتريب شناخت

 ينيبال طيمح در يعوامل كهاند  گرفته جهينت و داشته ينيبال
 انيدانشجو در تنش ياصل عامل افراد، روابط جمله از

 و روابط نيا اصالح در ينيبال انيمرب نقش بر و است

 سطح). 11(اند كرده ديتأك انيدانشجو استرس كاهش
 و يجسم سالمت اختالل به منجر اغلب استرس يباال
 انيدانشجو يرو استرس گريد اثرات از. شود مي يروح
 دادن دست از و يجسم يها تيشكا و بتيغ به توان مي

  ).12(كرد اشارهاي  حرفه مهارت
 يها مهارت يده شكل در ينيبال آموزش تياهمبا توجه به 

پزشكي، و  حرف انيدانشجواي  حرفه يها توانمندي و ياساس
 اتاق و مامايي پرستاري، يها هرشت مشترك ماهيت همچنين

 كه نيا به تيعنا با و ،ها هرشت اين بودن كاربردي و عمل
 يآموزش ياجتماع يروان يفضا اي طيمح يبررس به عالقه
 يها هدانشكد از ياريبس رياخ انيسال در و افتهي شيافزا

 ركن را ينيبال آموزش تيوضع يابيارز به ليتما يپرستار
- به نظر مي ؛)12و2و1(اند داده قرار خود يها هبرنام ياساس

 عوامل شناخت ت،يفيك ارتقاي جهت قدم نياولرسد 
   .باشد ينيبال آموزش يزا استرس

 و انيدانشجو يليتحص شرفتيپ بر استرس سوء تأثير به نظر
 انيمشتر عنوان به) 1(آنان يروان و يجسم تعادل در اختالل

 مامايي پرستاري دانشكده در اين كه به نظر و آموزش نديفرآ
 تحقيقي گذشته سال چند در كردستان، يپزشك علوم دانشگاه

 به توجه با پژوهشگران لذا است، نگرفته صورت زمينه اين در
مطالعه حاضر  تا شدند آن بر شان يآموزش و ينيبال اتيتجرب
 دگاهيد از ينيبال آموزش يزا استرس عوامل تعيين هدفرا با 

 علوم دانشگاه عمل اتاق و ييماما ،يپرستار انيدانشجو
 براساس تا انجام دهند؛ 1389 سال در كردستان پزشكي

 تحقق و زهيانگ تيتقو عملكرد، اصالح جهت در بتوان جينتا
  .نمود يريز برنامه يآموزش اهداف

  
  ها روش

 تحصيلي دوم نيمسال در كه مقطعي –توصيفي مطالعه اين در
 كليه شد، انجام كردستان پزشكي علوم دانشگاه در 88- 89

 ترم عمل اتاق و مامايي پرستاري، كارشناسي دانشجويان
 سرشماري صورت به )دانشجو 230در مجموع( باالتر و دوم
 كي حداقل گذراندن مطالعه، به ورود اريمع. شدند مطالعه وارد
 در شركت يبرا انيدانشجو ليتما و ينيبال يكارآموز واحد

  .بود پژوهش
پژوهشگرساخته بود كه  اي پرسشنامه ،ها هداد گردآوري ابزار
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  انيدانشجو دگاهياز د ينيآموزش بال يزا استرسعوامل   گلرخ مريدي و همكاران
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 .)16تا14و7(شد هيته ينيبال آموزش در مطالعاتي اساسبر 
 شامل اول بخش بود شده تدوين بخش دو در پرسشنامه
 60 شامل دوم بخش و )سؤال 9( دموگرافيك مشخصات

 :حيطه 5 در باليني آموزش يزا تنش عوامل به مربوط سؤال
 بيمار، استاد، بين تعامل و حضور( فردي بين ارتباط
 ،سؤال 18 با) دانشجويان و پزشكان پرستاران، ،ها مالقاتي
 محيط ،سؤال 6 با) ها احترامي بي و تذكرات( تحقيرآميز تجارب

 9 با) آموزشي و رفاهي امكانات فيزيكي، فضاي( آموزشي
 از مراقبت و درمان به مربوط امور( باليني تجربيات سؤال
 ها، ترس( ناخوشايند احساسات و ،سؤال 19 با) بيمار

  .بود سؤال 8 با) تضادها و ها نگراني
 به( اي رتبهاي  درجه پنج مقياس اساس بر پرسشنامه اسيمق

دهي  نمره وهيش. بود) زياد خيلي زياد، كم، كم، خيلي وجه، هيچ
  »وجه چيه به«  هنيگز يبرا 1از حداقل نمره  كه بود يصورت به

. شد گرفته نظر در »اديز يليخ« هنيگز يبرا  5تا حداكثر نمره 
 نظرات از استفاده و محتوا اعتبار روش به پرسشنامه روايي
 مجدد آزمون روش به آن پايايي .شد نييتع متخصص افراد

 فاصله در و دانشجويان از نفري 15 تصادفي نمونه يك در(
   .شد دييتأ r=89/0 احتساب با) روز 10 زماني

 به گروه هر يكارآموز روز نياول در موردنظر پرسشنامه
 از روز نيآخر در و شد داده ليتكم جهت يپژوهش يها هنمون
  .شد گرفته ليتحو آنها
 بدون ها هپرسشنام پژوهش، اخالق موازين رعايت منظور به
 و پژوهش در شركت از انيدانشجو و شد آوري جمع نام

 صورت به را ها هپرسشنام و داشتند يآگاه آن اهداف
  .كردند مي ليتكم يارياخت
 با  SPSS-16افزار نرم وسيله به شده، آوري جمع يها هداد

 و) نسبي فراواني و ميانگين( توصيفي آماري يها روش
 ميانگين سهيمقا جهت توكي آزمون و واريانس آناليز آزمون

 ستفادها α>05/0 يمعنادار باسطح ها هگرو معيار انحراف و
  .گرديد

  
  نتايج

 نفر 165 .بود 56/21±2/ 5 سن افراد معيار انحراف و ميانگين
 از و بودند بومي) درصد 63( نفر 145 ،مؤنث )درصد 7/71(

 نفر 49 پرستاري،) درصد 3/61( نفر141 تحصيلي رشته نظر

 اتاق يدانشجو )درصد 4/17( نفر 40 و ييماما )درصد 3/21(
 )درصد 8/74( نفر 172 اقامت وضعيت نظر از و بودند عمل
 نفر 149 اقتصادي وضعيت نظر از ،داشتند اقامت خوابگاه در

 8/50( نفر 117 خانوار تعداد ازنظر و متوسط حد در )8/64(
 نتايج .بودند نفر 6 از بيش شان خانواده اعضاي) درصد
 تحصيلي رشته به عالقه نظر از كه بود آن نشانگر همچنين

 در و داشتند متوسط حد دراي  عالقه) درصد 7/38( نفر 89
 وجوداي  رشته هم فرد )درصد 3/88( نفر 203 خانواده
  .نداشت

ميانگين نمره كل پرسشنامه در مجموع دانشجويان مورد 
  .بود 63/0و انحراف معيار ان  31/3بررسي 

 عوامل بيشترين كه شد مشخص آمده به دست نتايج از
 حيطه در مامايي دانشجويان در باليني آموزش يزا تنش

 و ميانگين با» دانشجو با استاد رفتار نحوه« فردي بين ارتباط
 تذكر« تحقيرآميز تجارب حيطه در ،27/4±78/0معيار انحراف
 بيمار حضور در و پزشكان و بخش پرسنل حضور در استاد

 حيطه در ،98/3±09/1 معيارانحراف  و ميانگين با »همراهان و
و و  ميانگين با »دربخش كافي جاذبه عدم« آموزشي محيط

 نداشتن« باليني تجربيات حيطه در ،78/3±84/0 معيار انحراف
 معيار انحراف و ميانگين با "ازبيمار مراقبت در مهارت

 فقدان از ترس« ناخوشايند احساسات حيطه در و 8/0±02/4
  بود 4±76/0 معيار انحراف و ميانگين با »مهارت و دانش

 دانشجويان در باليني آموزش يزا تنش عوامل بيشترين
 ازسوي تبعيض اعمال« فردي بين ارتباط حيطه در پرستاري

انحراف  و ميانگين با »ها هرشت ساير دانشجويان با درماني تيم
 استاد تذكر« تحقيرآميز تجارب حيطه در ،87/3±16/1 معيار
 انحراف و ميانگين با »همراهان و بخش بيماران حضور در

 جاذبه عدم« آموزشي محيط حيطه در ،51/3±32/1 معيار
 در ،48/3±15/1ر معيا انحراف و ميانگين با »بخش در كافي
 با »بيمار قبال در يتمسؤول احساس« باليني تجربيات حيطه

 احساسات حيطه در و 63/3±22/1 معيارانحراف  و ميانگين
 ميانگين با »واگيردار بيماري انتقال از نگراني« ناخوشايند
  .بود 63/3±32/1ر معيا وانحراف
 اتاق دانشجويان در باليني آموزش يزا تنش عوامل بيشترين

 تيم سوي از تبعيض اعمال« فردي بين ارتباط حيطه در عمل
 انحراف و ميانگين با »ها هرشت ساير دانشجويان با درماني
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 استاد تذكر« تحقيرآميز تجارب حيطه در ،68/3±14/1ر معيا
ر معياانحراف  و ميانگين با »دانشجويان ساير حضور در
 يكسان استاد نداشتن« آموزشي محيط حيطه در ،01/1±50/3
 و ميانگين با »باليني آموزش و تئوري دروس تدريس در

 مشاهده«باليني تجربيات حيطه در ،3/3±28/1ر معيا انحراف
 انحراف و ميانگين با »بدحال بيماران كشيدن زجر
 از ترس« ناخوشايند احساسات حيطه در و 55/3±06/1معيار
 معيار انحراف و ميانگين با »مهارت و دانش فقدان

  .بود 08/1±75/3
از نظر نمره حاصل از  پژوهش مورد يها هگرومقايسه 

 يها هحيط در استرس ميزان بيشترين كه داد نشانپرسشنامه 
 معيار انحراف و ميانگين با مامايي گروه به مربوط گانه پنج
 حيطه به مربوط زا تنش حيطه بيشترين .بود 45/0±52/3

 61/3±61/0 معيار انحراف و ميانگين با ناخوشايند احساسات

 از ترس« به مربوط حيطه اين در ميانگين نمره بيشترين و
 4±76/0 معيار انحراف و ميانگين با »مهارت و دانش فقدان
 .بود

 در زا تنش حيطه باالترين كه بود اين بيانگر نتايج كل در 
 پژوهش مورد عمل اتاق و پرستاري مامايي، يها هگرو

ر معيا انحراف و ميانگين با تحقيرآميز تجارب حيطه به مربوط
 به مربوط حيطه اين در زا تنش عامل ينتر مهم و 85/0±35/3

 و ميانگين با »دانشجويان ساير حضور در استاد تذكر«
 عوامل مقايسه نتايج همچنين .بود 50/3±01/1ر معيا انحراف

 با پژوهش مورد يها هگرو در باليني آموزش يزا تنش
نشان داد اختالف  طرفه يك واريانس آناليز آزمون از استفاده
  تحقيرآميز تجاربهاي حيطه جز به ها هحيط همه در هاميانگين

و احساسات ناخوشايند حداقل بين دو گروه از سه گروه 
  .)1 جدول(است )>05/0p(دانشجويان معنادار

  
 يپزشك علوم دانشگاه يپرستار دانشكده انيدانشجو ينيبال آموزش يزا استرس عوامل نمرات اريمع انحراف و نيانگيم: 1جدول 

  يبررس مورد و رشته دانشجويان  ها هطيح كيتفك به سنندج
 F p اتاق عمل  مامايي پرستاري هاحيطه

  008/0  98/4  95/2±54/0  39/3±41/0  22/3±67/0  ارتباط بين فردي
  13/0  1/2  21/3±71/0 55/3±71/0 31/3±93/0  تجارب تحقيرآميز

  03/0  49/3  03/3±82/0  46/3±68/0  34/3±82/0  آموزشيمحيط
  011/0  6/4  18/3±73/0 59/3±61/0 28/3±73/0  تجربيات باليني

  056/0  92/2  29/3±86/0  61/3±75/0  27/3±91/0  ناخوشاينداحساسات 
  01/0  56/4  13/3±58/0 52/3±45/0 29/3±67/0 نمرهكل

 
  
  
  

زايي  هايي كه در هر حيطه باالترين نمره تنش زاها، و گويه هاي تنش نمره اختصاص يافته به حيطهميانگين و انحراف معيار  :2جدول 
  كسب كرده اند دانشكده پرستاري و مامايي سنندج را در آموزش باليني دانشجويان

- هاي عوامل تنشهحيط
  زا در آموزش باليني

ميانگين و انحراف 
ميانگين و انحراف   زايي را در هر حيطه كسب كرده اندش هايي كه باالترين نمره تنگويه  هر حيطه معيار

  هر عامل معيار
  87/3±11/1  ها هاير رشتساعمال تبعيض از سوي تيم درماني بين شما و دانشجويان   21/3±67/0  ارتباط بين فردي
  55/3±32/1  تذكر استاد در حضور پرسنل بخش و پزشكان 35/3±85/0  تجارب تحقيرآميز
  45/3±12/1 عدم وجود جاذبه كافي در بخش  31/3±80/0  محيط آموزشي
  57/3±11/1 از بيماراننداشتن مهارت در مراقبت  33/3±71/0  تجربيات باليني

  69/3±23/1 نگراني از انتقال بيماري واگيردار 31/3±63/0  احساسات ناخوشايند
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ميانگين  معنادارتفاوت  دهنده نشان توكيانجام آزمون تعقيبي 
 و مامايي هاي گروه بين در فردي بين ارتباط حيطهنمره 

 نتايج آموزشي محيط حيطه در .بود عمل اتاق با پرستاري
 عمل اتاق با مامايي گروه بين )>05/0p(تفاوت معنادار نشانگر

 تفاوت نشانگر باليني تجربيات حيطهاين آزمون در . بود
 اتاق با مامايي هاي گروه بين ها ميانگين نمره )>05/0p(معنادار
 احساسات حيطه در همچنين و بود پرستاري و عمل

 گروه بين )>05/0p(معنادار تفاوت نشانگر نتايج ناخوشايند
تفاوت  توكي آماري آزموندر نهايت، . بود پرستاري با مامايي

 با مامايي گروهميانگين نمره كلي پرسشنامه در  بين معناداري
 نشان را ينيبال يزا استرس عوامل نظر از عمل اتاق
  ).>05/0p(داد
  

  بحث
 آموزش يزا استرس عوامل بررسي منظور به مطالعه اين
 و ييماما ،يپرستار دانشكده انيدانشجو دگاهيد از ينيبال

 1389 سال در كردستان، يپزشك علوم دانشگاه عمل اتاق
 بودن باال از حاكي مطالعه نتايج مجموع در. شد انجام

 وجود. بود دانشجويان اين رزا د نمره عوامل استرس
 است ممكن آموزش دوره طول در استرس يباال زانيم

 يمنف اثرات انيدانشجو ينيبال تيموفق و يريادگي يرو
 طهيح نياول مطالعه نتايج به توجه با ).7(باشد داشته

 تجارب به مربوط كل در ينيبال آموزش يزا استرس
 حضور در استاد تذكر« طهيح نيا در كه بود زيرآميتحق

 به را ييزا تنش درجه نيشتريب »پزشكان و بخش پرسنل
 تذكر زين مشابه مطالعات در بود داده اختصاص خود
 انيب عامل نيترزا تنش پزشكان و پرسنل حضور در يمرب
 .دارد همخواني حاضر مطالعه با كه ،)16و14( است شده
 عزت و حرمت به بيآس به توان مي ،اين امر يها آمد پي از

 انظار در شدن بازخواست دنبال به انيدانشجو نفس
 نيتر مهم تانگ درمطالعه. كرد اشاره يمرب توسط يعموم

 خصوص به يفرد نيب ارتباط اثربخش، يمرب يژگيو
 توجه با). 17(بود» دانشجو به احترام و اعتماد« رگروهيز
 ،»استرس كنترل« در ياساس نقش ينيبال انيمرب كه اين به
 طيمح در را انيدانشجو از »تيحما« و »زهيانگ جاديا«

 تواند مي نتيجه نيا احتماالً ،دارند عهده به ينيبال يريادگي
 مشغول مربيان اديز يكار مشغله و يمرب ازكمبود يناش
 اي يكيزيف يفضا كمبود دانشجو، زياد تعداد. باشد كار به

 ناآگاه و كم يكار سابقه با تجربه كم انيمرب يريگبه كار
 نتيجه اين بروز در تواند مي نيز ارتباط يبرقرار مهارت به

 تأثير ينيبال انيمرب كه معتقدند صاحبنظران. باشد مؤثر
 دارند انيدانشجو ينيبال آموزش تيفيك شيافزا در زيادي

 يها مهارت و يدوست نوع هيروح بودن دارا لحاظ به و
 يالگو عنوان به خود نقش يفايا به بايد ،ينيبال و يارتباط
 با مناسب برخورد بدانند ديبا و كنند عمل يعملكرد
 طيمح به نسبت وي عالقه جاديا در يمهم عامل دانشجو

 آن استرس كاهش و ينيبال يها مهارت يارتقا ،يريادگي
 آنان يبرا را ينيبال اتيتجرب توانند مي و باشد مي
  ).21تا18و5(كنند بخش لذت
 نظرواحدهاي از باليني آموزش يزا تنش طهيح نيدوم
 اتيتجرب به مربوط كنوني، مطالعه در پژوهش مورد

 از مراقبت در مهارت نداشتن« طهيح نيا در كه بود ينيبال
 را ينيبال يزا تنش منبع نيتر مهم يكل به طور »ها بيماري

 كه است معتقد هامريكل. بود داده اختصاص خود به
 و دانش از يناش ياشتباهات انجام نگران دانشجويان

 كه نيز ديگري مطالعات در. )22(باشند مي يناكاف مهارت
 در مهارت نداشتن گرفت انجام دانشجويان روي بر

 گزارش زا تنش عامل يك عنوان به ها بيماري از مراقبت
 يها مهارت كسب ينيبال آموزش از هدف .)19و14(گرديد
به  و اجرا ني،يبال مطالب با نظري مطالب ادغام باليني،

 يها مهارت توسعه مسأله، حل يها مهارت يريگكار
اي  حرفه يررسميغ و يرسم يهنجارها ياددهي ،يا حرفه

اي  حرفه شدن ياجتماع نديفرآ قيطر از انيدانشجو به
 ديبا ينيبال يها يكارآموز در بنابراين .)23(است آنان

 فراهم انيدانشجو يبرا يواقع يايدن در را تجربه فرصت
 ادهيپ عمل در را يتئور تا ساخت قادر را آنها و كرده
 به طور آموزش برنامه تيموفق ليدل نيهم به و ندينما

 انيدانشجو ينيبال تجربه بودن مؤثر به وابسته عمده
 نقش ،يتيحما ينيبال طيمح كي نيبنابرا .)24(باشد مي
 نيبال در آموزش از هدف و دارد يريادگي انتقال در يمهم
 در ينيبال و كيآكادم اتيتجرب كردن فراهم مارستانيب و
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 به را يو شرفتيپ و دانشجو يريادگي كه است يطيمح
  ).11(ندينما ليتسه مراقبتكننده  ارائه فرد كي عنوان
 نظرواحدهاي از باليني آموزش يزا تنش طهيح نيسوم
 احساسات به مربوط مشترك طور به پژوهش مورد

 درجه نيباالتر. بود يآموزش طيمح و نديناخوشا
 ينگران« ،كل در انيدانشجو نظر از طهيح نيا در ييزا تنش
 زين ديگري مطالعاتدر . بود »رداريواگ يماريب انتقال از
 ييماما و يپرستار انيدانشجو مهم يها استرس از يكي

 شده مطرح يعفون يها بيماري از ترس نيبال طيمح در
 در ).20و14(دارد مطابقت حاضر مطالعه با كه است

 زا تنش يها تيموقع يبررس هدف با كه نژاد رستم مطالعه
 و يهوشبر انيدانشجو دگاهيد از ينيبال تجربه نياول در

 ييها بيماري به ابتال از ترس بود، گرفته انجام عمل اتاق
 بالين طيمح يزا تنش عامل عنوان به تيهپات و دزيا رينظ

 از يناش تواند مي آن ليدال از يكي كه )25(بود شده عنوان
 انتقال يها هرا مورد در انيدانشجو يناكاف اطالعات
 ها بيماري نيا از يريشگيپ نحوه و رداريواگ يها بيماري
 نظري دروس در كامل به طور توان مي را مورد نيا .باشد
 مارستانيب طيمح و نيبال به انيدانشجو ورود از قبل

 دوره و يكارآموز زمان در انيدانشجو تا داد آموزش
 انجام به كارآمد و باثبات طور به بتوانند خود يآموزش

 نتايج نيزاي  مطالعه در. بپردازند خود محوله فيوظا
 باليني، پيش يها مهارت كافي تمرين كه است داده نشان

 استرس كاهش و دانشجويان يادگيري در مؤثر عوامل از
  .)26(است وكارورزي كارآموزي يها محيط در
 در يكاف جاذبه وجود عدم« نيز يآموزش طيمح طهيح در

 خود به طهيح نيا در را زا تنش عامل نيتر مهم »بخش
 كمبود به بتوان آن علل از ديشا كه بود داده اختصاص
 يطور به كرد اشاره نيبال در موجود زاتيتجه و امكانات

 را ينيبال طيمح امكانات تيكفا عدم ،يبررس كي نتايج كه
 دگاهيد از عرصه در يكارآموز مشكل نيشتريب عنوان به

 در نيهمچن .)27(بود كرده عنوان انيدانشجو و انيمرب
 منابع و تجهيزات امكانات، وجود عدم زين گرييد مطالعات
 به دهيعد مشكالت وجود و بخش در يرفاه و آموزشي

به  .)31تا28و14و2( بود شده گزارش زا تنش عامل عنوان
 التيتسه و بخش در يكاف جاذبه وجود نظر از يكل طور

 انجام قاتيتحق ريسا با مشابه مطالعه نيا جينتا ،يآموزش
 هب با ينيبال انيمرب است الزم و است گفت شيپ شده
 ينظر مطالب ياجرا آموزش، خالق يها روش يريكارگ
 يبرا را ينيبال يريادگي ،محور-ماريب كرديرو و عمل در

 و امكانات كمبود هرحال به .سازند جذاب انيدانشجو
 به كشور يآموزش يها مارستانيب اغلب در زاتيتجه

 يها هبرنام نيب الزم يها يهماهنگ جاديا و خورد مي چشم
 امكانات از يقسمت آوردن فراهم و يدرمان و يآموزش

 و ينيبال آموزش طيمح در ها دانشكد از ازين مورد و الزم
 ديشا آموزش نظر از ينيبال تيوضع مستمر يابيارزش
  .باشد مؤثر موجود طيشرا بهبود در بتواند

 باليني آموزش يزا استرس عوامل از طهيح چهارمين
 نيا در عامل ينتر زا تنش .بود يفرد نيب ارتباط حيطه

 انيدانشجو با يدرمان ميت يسو از ضيتبع اعمال« طهيح
 ديگر يها هيافت نيز ارتباط اين در. بود »ها هرشت ريسا

 با دانشجويان تماس بودن زا استرس از حاكي مطالعات
 پرسنل احترامي بي بالين، محيط آموزشي و درماني كادر
 از يكي. )23( است بوده دانشجويان سرگرداني و بخش
 را انيدانشجو ينيبال يريادگي طيمح كه ياصل عوامل
 كاركنان با انيدانشجو ارتباط دهد، مي قرار تأثير تحت

 نقشاي  مطالعه در). 32(بود سرپرستار و يپرستار
 با ارتباط يبرقرار در درماني بهداشتيتيم  اعضاي
 حقوق رعايت عدم و است شده گزارش منفي ان،يدانشجو
 سوي از مناسب ارتباط عدم و پرسنل جانب از فردي

 عنوان به دانشجو با ديگران و سرپرستاران پزشكان،
 كه) 33(است شده ذكر يبالين آموزش مشكالت ينتر مهم
 در .است حاضر پژوهش نتايج راستاي در مورد اين

 ،كارمندان همكاري ،دانشجويان اكثر ديگري مطالعه
 و خوب بين مرزي حد در را بيماران و دانشجويان

 به مثبت باليني محيط يك ).28(كردند ارزيابي متوسط
 همكاري به يبستگ دانشجو برتأثيرگذار  عامل يك عنوان

 عنوان به دانشجويان پذيرفتن و مطلوب فضاي كارمندان،
نيز  نجايا در. )34(دارد ارتباطات اين در تر جوان همكاران

 ميت بين مناسب ارتباط يبرقرار در ينيبال يمرب نقش
 يفضا كي جاديا در اثرگذار فرد كي عنوان به يدرمان

 يخاص تياهم انيدانشجو يبرا كننده حمايت و دوستانه
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  .كند يم دايپ
 پنج در كهداد  نشان تحقيق نيا از حاصل جينتا تينها در
 به مربوط تنش زانيم نيشتريب يبررس مورد طهيح

 جهينت نيابخشي از  كه است بوده ييماما انيدانشجو
 ييماما انيدانشجو كه باشد مسأله نيا از يناش تواند مي
 را يشتريب استرس پسرها به نسبت و هستند دختر يهمگ

 انجام يها پژوهش جينتا با موضوع نيا .كنند مي تجربه
 در ييماما رشته انيدانشجو كهاند  داده نشان كه شده
 را يشتريب استرس ها هرشت ريسا انيدانشجو با سهيمقا

 انيدانشجو .دارد يهمخوان) 35و30و16(كنند مي تجربه
 عوامل معرض در مان،يزا و زايشگاه طيمح در ييماما
 حرفه كه آنجا از و دارند قرار بيشتري و متعدد يزا تنش
 نيا انيدانشجو است ريدرگ ينيبال قضاوت با ييماما
 استرس، دچار كه اين بدون چگونه اموزنديب ديبا حرفه

 حساس لحظات در شوند، نامطلوب احساسات اي اضطراب
ه ب انيمددجو از را الزمه يها تيحما ساز سرنوشت و

  .كنند اتخاذ را مناسب ميتصم و آورند عمل
 كنترل عدم به توان مي مطالعه اين يها محدوديت از

 انجام زمان در كه ييزا استرس وقايع بر پژوهشگران
. كرد اشاره داشت وجود دانشجويان زندگي در پژوهش

 دهي پاسخ بر است ممكن عوامل اين كه آنجا از
 گر مخدوش عاملي عنوان به باشدتأثيرگذار  دانشجويان

 به توان مي مطلعه يها محدوديت ديگر از. آيد مي حساب به
 كه كرد اشاره استفاده مورد پرسشنامه  مقياس محدوديت

 بهدهي  پاسخ به دانشجويان تمايل باعث است ممكن
  .باشد شده مشابه صورت

 گردد مي شنهاديپ كنوني مطالعه جينتا اساس بر بنابراين
 عوامل ابعاد نييتب بر تمركز با و تر عيوس مطالعات
 انجام نهيزم اين در مناسب يهاكار راه ارائه و زا استرس

 يآموزش كادر و انيمرب شود مي پيشنهاد نيهمچن. شود
 استرس ايجادكنندهاي  زمينه عوامل كاهش و حل به نسبت

 و خود يعمل و يعلم يآگاه سطح يارتقا افزايش با
 عوامل با مقابله يها روش زمينه در ييها آموزش دريافت
 با مناسب ارتباط يبرقرار مناسب يها هويش و زا استرس

 يزا استرس عوامل كاهش جهت در دانشجويان،
  .بردارند گام دانشجويان

  
  گيري نتيجه

 باليني يزا استرس عوامل مطالعه اين نتايج به توجه با
 پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشكده در متعددي

 اين شناسايي با ينمسؤول است الزم كه دارد وجود كردستان
 و كنند اتخاذ را آنها كاهش جهت مناسب هايكار راه عوامل،
 با را استادان و مربيان آموزشي جلسات برگزاري با همچنين

  .سازند آشنا آن با مقابله هايكار راه و عوامل اين
  قدرداني

 يشورا 32جلسه مصوب يقيتحق طرح حاصل مقاله نيا
 دردانشگاه علوم پزشكي كردستان  آموزش در پژوهش

 از را خود قدرداني مراتب بدينوسيله. است 1388 آذر
 اين انجام امكان خود همكاري با كه عزيزي دانشجويان

  .نماييم مي اعالم نمودند فراهم را پژوهش
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Clinical Education Stressors from the Perspective of Students of 
Nursing, Midwifery, and Operating Room: A Study in Kurdistan 

University of Medical Sciences 
 

Golrokh Moridi1, Sina Valiee2, Shahnaz Khaledi3, Mohammad Fathi4, Majid 
Shafiean5, Fardin Gharibi6,  

 
Abstract 
 
Introduction: Continuous investigation of educational stressors, and managing them is essential for  quality 
improvement of clinical education. This study investigated stressors of clinical education from the 
perspective of nursing, midwifery and operating room students at Kurdistan University of Medical Sciences 
during year 2010. 
Methods: This descriptive study was performed on all 230 students of nursing, midwifery and operating 
room who had passed at least one clinical course. Data gathering tool was a researcher made questionnaire. 
The mean scores to each five domains of stressors (including inter-personal communication, humiliating 
experiences, educational environment, clinical experiences, and unpleasant emotions) were calculated (the 
range of scores was 1 to 5). Data was analyzed using descriptive statistics, ANOVA and Tukey post hoc. 
Results: Among all students, midwifery students gave the highest total stress score in these 5 domains (3.52± 
.45), and the highest domain score belonged to unpleasant emotions(3.61± .75). After that, the highest 
tensive domain in nursing group was the educational environment (3.34± .82). In operating room students 
also, the most tensive domain was unpleasant emotions again (3.29±.86). The results of comparing clinical 
education stressors in study groups using one-way ANOVA indicated a significant difference among all 
domains except humiliating experience. Tukey test showed a significant difference between clinical 
education stressors of midwifery and operating room groups. 
Conclusion: Students of different fields of medical sciences are exposed to several stressors throughout the 
clinical education processes. Determining these factors could play an important role in reducing this stress. 
Considering the fact that unpleasant emotions was the most intensive stressor in this study, paying attention 
to this issue and exploring its dimensions to implement appropriate strategies seems to be necessary. 
 
Keywords: Stressors, clinical education, students, nursing, midwifery, operating room. 
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