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   پژوهشيمقاله 

  
در بخش  يپرستار انياضطراب دانشجو زانيبر م يگروه درمان تأثير

  يروانپزشك
  

  پوريعل نيحس، اپوريآزاده ك، شهيكلثوم اكبر نتاج ب، *ينرگس رحمان
  

 

  چكيده
ژوهش پ دارد. ياثرات قابل توجه مارانيوجود دارد كه بر مراقبت از ب يروان مارانينسبت به ب، آوراسترس يهادر پرستاران نگرشمقدمه: 

  شد. مبابل انجا دختر يپرستار انياضطراب دانشجو زانيبر م يگروه درمان تأثير نييحاضر به منظور تع
دانشگاه آزاد بابل بود كه به طور  يپرستار 5دختر ترم  انينفر از دانشجو 36نمونه پژوهش شامل ، يتجرب مهيپژوهش ن نيدر اها: روش
گروه كنترل حالي كه شركت نمودند در  يجلسه در جلسات گروه درمان 6در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت  يتصادف

طراب و پرسشنامه اض كيدموگراف اتياطالعات پرسشنامه خصوص آوريجمعجلسات را نداشتند. ابزار  نيمعمول را گذراندند و ا يدوره كارآموز
  قرار گرفت. ليو تحل هيمورد تجز انسيكووار زيو آنال يآزمون ت با استفاه از هابود. داده )Spielbergerrبرگر ( لياشپ آشكار

 80(از مجموع  72/40±47/6 و 16/40±54/6 بيگروه آزمون و كنترل به ترت سطح اضطراب در دو نيانگيم يقبل از گروه درماننتايج: 
 طبق. بود 88/38±91/6 به كنترل گروه در و 44/31±23/8نمره اضطراب در گروه آزمون  نيانگيم يپس از گروه درمان ولي ،بود نمره)
  ) از نظر سطح اضطراب متفاوت بودند.p>05/0( يدارمعنابه طور  وندو گروه بعد از آزم انسيكووار زيآزمون آنال جنتاي

 شنهاديپ ينپزشكدر بخش روا دختر پرستاري انيدر كاهش اضطراب دانشجو يگروه درمان يبر اثربخش يمبتن جيبا توجه به نتاگيري: نتيجه
روند  و مارانيبا ب حينحوه برخورد صح نهيدر زم يآموزش يهاكالس يبرگزار يروانپزشك يهادر بخش انيشود قبل از حضور دانشجومي

  برگزار گردد. افتهيمصاحبه نظام 
  

  پزشكي، بخش روانيپرستار انيدانشجو، اضطراب، يگروه درمانهاي كليدي: واژه
  230تا  225 ):25(19؛ 1398 شهريوردر علوم پزشكي/ آموزش مجله ايراني 

  
مقدمه  

 يهايژگيوترين ياز ضرور مؤثرارتباط  يبرقرار ييتوانا
 بر يتوجه و اثرات قابل است يو درمان يكاركنان بهداشت

). 1در درمان دارد( ماريو مشاركت ب يمندتيرضا، يبهبود
كننده خدمات بهداشت  افتينگرش مثبت نسبت به افراد در

                                                 
 ،يدانشكده علوم پزشك ،يگروه پرستار ،(مربي) نرگس رحماني نويسنده مسؤول: *

   na57ra@yahoo.com. رانيبابل، بابل، ا يدانشگاه آزاد اسالم
 يالمدانشگاه آزاد اس ،يدانشكده علوم پزشك ،يگروه پرستار شه،ياكبر نتاج ب كلثوم
گروه آمار، واحد  اپور،ي)؛ آزاده كakbar2536@gmail.com. (رانيا ،يسار ،يسار

 كاست و در يداشتن عملكرد اثر بخش ضرور يروان برا
 يو تئور ينيدر آموزش بال هانگرش نيو علل ا تيماه

ارائه  يآنها برا سازيجهت آماده يپرستار انيدانشجو
خاص  تياز اهم انيبه مددجو يخدمات سالمت روان

 يعموم يهاكاركنان اكثر بخش ني). در ب2برخوردار است(

)؛ azade_kiapoor@yahoo.com. (رانيبابل، بابل، ا يبابل، دانشگاه آزاد اسالم
. رانيا ،يسار ندران،ماز يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك تيفور گروه پور،يعل نيحس

)h.alipour.1354@gmail.com(  
  16/4/98 تاريخ پذيرش: ،1/4/98، تاريخ اصالحيه: 19/11/97 مقاله: تاريخ دريافت
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، اعصاب و روان يهابخش يو حت يروانپزشك ريغ
و خصمانه نسبت به  يرزنشس، آوراسترس يهانگرش

اثرات  مارانيوجود دارد كه بر مراقبت از ب يروان مارانيب
  ). 3دارد( يقابل توجه

 بر يشناخت يدرمان رفتار اتتأثيرتحت عنوان اي مطالعه
و  )Lim( ميدر كره توسط ل يپرستار انيدانشجو يرو

 ينشان داد در گروه آزمودن جيانجام شد. نتا همكاران 
نمره در اعتماد به نفس و رشد نگرش به شغل در  نيانگيم

 ژهيبه و سهيمقا ني. اافتي شيبا گروه كنترل افزا سهيمقا
  ). 4در اعتماد به نفس و استقالل نشان داده شد(

با توجه  يپرستار انيمرور متون انجام شده دانشجو طبق
 يهامانند وجود محرك ييهابه مشكالت و چالش

به  يليتما، يجانيه يو خسته كننده و فرسودگ آوراسترس
 راستا ني). در ا6و5ندارند( يكار در بخش روانپزشك

اضطراب  نهيدر زم رانيانجام گرفته در ا قاتيتحق
 محدود اريبس يدر بخش روانپزشك يپرستار انيدانشجو

كار شده  نهيزم نيكه در ا ياست و تعداد مطالعات اندك
 در يشناخت -يرفتار يهادرمان تأثير يبه بررس اياست 

د انپرداخته يبه صورت كل يپرستار انياضطراب دانشجو
آن بر  تأثيرو  مارانيتنها بر مهارت ارتباط با ب ايو 

 ناضطراب در پرستارا طحس ايو اند اضطراب تمركز داشته
ا راست نيلذا در ا ؛كرده اند يرا بررس يروانپزشك يهابخش

 زانيبر م يگروه درمان تأثير يپژوهش حاضر به بررس
پردازد مي يروانپزشك يهادر بخش انياضطراب دانشجو

و  يپرستار انيدر دانشجو زااسترستا با شناخت عوامل 
در  ينقش مهم نجهت كاهش اضطراب آنا ييهاكارراهارائه 

داشته  بهتر تيفيبا ك ييهانگرش مثبت و ارائه مراقبت جاديا
  باشد.

  
  هاروش

اين  يبود. جامعه آمار يتجرب مهيپژوهش حاضر از نوع ن
دانشگاه آزاد بابل  يپرستار انيپژوهش شامل دانشجو

ه ب تربيشبه دليل دسترسي بهتر و ، بود. محيط پژوهش

كه  انتخاب شد، نژاد بابلييحي مارستانيب، انيدانشجو
حضور آنجا  درواحد روان  يجهت كارآموز انيدانشجو

با توجه به در دسترس بودن حجم نمونه  .پيدا مي كردند
و با  )7(يقبل قاتيتحق نهيشينمونه ها و با استناد به پ

 توان و α=05/0 لحاظ بااستفاده از فرمول تعيين حجم 
شد. نفر در هر گروه محاسبه  18تعداد  ،%80 آزمون
 36جامعه پژوهش انتخاب شدند و شامل نياز ب هانمونه

دانشگاه آزاد  يپرستار 5ترم ، دختر انينفر از دانشجو
آمده  يبار به بخش روانپزشك نياول يبابل بود كه برا

 يماريخروج از مطالعه داشتن سابقه ب يارهايبودند. مع
مثل  يبارز طب يهااختالل ايخانواده و  ايدر خود  وانر

و شركت كردن  هارشته ريسا يدانشجو، ابتيد ايسرطان 
  بود.  گريد يدر جلسات گروه درمان

به شركت در مطالعه  تيدر صورت داشتن رضا هانمونه
 ي) بر اساس جدول اعداد تصادفيو كتب ي(به صورت شفاه

در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند و گروه آزمون به 
 45-90و هر جلسه به مدت  هفتهجلسه سه بار در  6مدت 

جلسه  يدر ط شركت نمود. يدر جلسات گروه درمان قهيدق
و اهداف كار  نيو قوان ندگروه با هم آشنا شد ياول اعضا

 يمقررات گروه و زمان برگزار نيشد وهمچن ميتنظ
 ي. در جلسات بعدديجلسات با توافق اعضا مشخص گرد

د بهبو يهاگروه و روش اعضاي  يتمركز بر مشكالت كنون
گروه  اتيارتباط و كاهش اضطراب اعضا بود. محتو

 يو عوامل هايو نگران يافكار سطح ييشامل شناسا يدرمان
 يو ارتقا ييكه در اضطراب نقش داشتند، آموزش تنش زدا

درمورد خطرات احتمالي و دادن  انيآگاهي  دانشجو
جهت بيان احساسات و طرح  انيفرصت به دانشجو

 ريت مطرح شده توسط ساسؤاالت و پاسخ به االسؤ
  گروه بود.  ياعضا

در زمان  در  كالس آموزشي بيمارستان جلسات نيا
نظارت  توسط پژوهشگر و تحتانجام و كارآموزي 

. قبل از ديگرد تيهدا ،درمانگر مجرب كه روان پرستار بود
و  كيشروع جلسات پرسشنامه مشخصات دموگراف
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) جهت Spielbergerr( برگر ليپرسشنامه اضطراب اشپ
  شد. ليسطح اضطراب در توسط دو گروه تكم يبررس

در آخرين جلسه  يجلسات گروه درمان انيپاپس از 
برنامه  چي. گروه آزمون هديگرد ليتكم ًمجددا هاپرسشنامه

  نداشتند.  ياز برنامه معمول كارآموزتر و آموزش اضافه
جهت سنجش پرسشنامه اضطراب آشكار اشپيل برگر كه 

در  هيگو 20حاوي . اين پرسشنامه اضطراب استفاده گرديد
اد زياد و خيلي زي، كم، ي خيلي كمهابا گزينه كرتيل اسيمق

آزمون در رابطه با  نيو عبارات ا است) 4تا  1 ازي(با امت
باشد. مي ييگوپاسخاحساسات و عواطف افراد در زمان 

) سؤال 10ت منفي (سؤاالبه  يده ازيذكر است كه امت انيشا
خيلي ، )3زياد (، )2كم (، )1به صورت معكوس (خيلي كم (

 20) است. بنابراين نمرات حاصل از پرسشنامه بين 4زياد (
 گردد. به اينمي بنديكه به صورت كيفي رتبه است 80تا 

 32 -42، فخفي اضطراب نشانگر 31 – 20ترتيب كه نمره 
راب متوسط به اضط 43- 53، اضطراب متوسط به پايين

 64و نمره باالي  دياضطراب نسبتاً شد 54-64، باال
ين ا باشند. روايي و پايايي علمي مي اضطراب خيلي شديد

پرسشنامه قبال توسط مهرام ارزيابي شده است. اعتماد 
 ييو روا 90/0علمي آن از طريق فرمول آلفاي كرونباخ 

آزمون  ييبه دست آمد و مشخص شد پايايي و روا 95/0
واريانس نمرات حقيقي به واريانس نمرات به عنوان نسبت 

  ).10تا 8و 4در حد قابل قبول و بااليي است (، مشاهده شده
مطالعه و  نهيدر شروع جلسات محقق اطالعات الزم در زم 

بعد از اخذ  كنندگان مطرح كرد وشركت يهدف آن را برا
نامه در خصوص زمان و مكان جلسات رضايت
 نانيكنندگان اطمبه شركت درماني توافق به عمل آمد.گروه

پس از  آزاد هستند. قيخارج شدن از تحق يداده شد كه برا
پايان تحقيق با توجه به بيان علل اضطراب توسط 
دانشجويان از نتايج تحقيق در روند كاهش اضطراب 

  استفاده شد. گروه كنترل دانشجويان
 بود و ياز نوع كم هابه دست آمده از پرسشنامه يهاداده

 ,SPSS-10 (IBM افزاروارد نرم، ليو تحل هيجهت تجز

Armonk, NY, USA) عياز توز نانيشده وبه منظور اطم 
 سهيو مقا رونفياز آزمون كولموگروف اسم هانرمال داده

 نسايكووار زياضطراب قبل و بعد از آزمون از آنال نيانگيم
  شد. ادهاستف05/0 يدارمعنادر سطح 

  
  نتايج
نفر بود كه در دو گروه  36مطالعه حاضر شامل يهانمونه

  نفره آزمون و كنترل قرار گرفتند. 18
 نيمورد پژوهش در ب يهانمونه يتمام دادنشان  هاافتهي 

 33(نفر 6سال قرار داشتند. در گروه آزمون  20-22 نيسن
 انيدانشجو درصد) 11نفر ( 2درصد) و در گروه كنترل 

نفر  2آزمون و كنترل  يهاگروه از كيمتأهل بودند. در هر 
را  روان ماريسابقه برخورد با ب انيدرصد) دانشجو 11(

در دو گروه كنترل و  هاداشتند. ابتدا نرمال بودن داده
شكار و با استفاده از آزمون آاضطراب  يبرا آزمون

گرفت. از آنجا  رقرا يمورد بررس رونفيكولموگروف اسم
بود  05/0از  تربيش در هر گروه يدارمعناطح كه س
  شد. رفتهيفرض نرمال بودن پذ نيبنابرا
درصد) در  1/61نفر ( 11مورد پژوهش  يهانمونه تياكثر

اضطراب متوسط به  يگروه آزمون قبل از گروه درمان
د مور يهااست كه اكثر نمونه يدر حال نيو ا داشتند نييپا

درصد) در گروه آزمون بعد از گروه  1/61نفر( 11پژوهش 
 يهارا ذكر كردند. اكثر نمونه فياضطراب خف يدرمان
درصد) در گروه كنترل قبل از  1/61نفر( 11پژوهش  دمور

 و گروه داشتند نيياضطراب متوسط به پا يگروه درمان
درصد)  7/66نفر ( 12اكثر آنها  زين يبعد از گروه درمان

  ان سطح اضطراب را ذكر كردند. هم
ار شكآاضطراب  زانيبر م يگروه درمان تأثير يبررس يبرا

ه استفاد انسيكووار زيآنال وناز آزم يپرستار انيدانشجو
 سطح اضطراب در دو نيانگيم يشد. قبل از گروه درمان

 و 16/40±54/6 بيگروه آزمون و كنترل به ترت
را  يدارمعناتست اختالف  تي آزمون و بود 47/6±72/40
  .=472/0(t( =p)49/0د (دو گروه نشان ندا نيب
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نمره اضطراب در گروه  نيانگيم يپس از گروه درمان يول
است  يدرحال نيو ا افتي كاهش 44/31±23/8آزمون به 

 88/38±91/6به  اضطراب در گروه كنترل نيانگيكه م
  .=05/0p=، 66/8(fد (دار بومعناتفاوت  نيو ا درسي

انجام شده در دو  انسيكووار زيبا توجه به آزمون آنال
-pمقدار  يقبل و بعد از گروه درمان، گروه آزمون و كنترل

value دو گروه  نيب نيبنابرا بود، 006/0 در دو گروه
  وجود داشت. يدارمعنااختالف 

  
  بحث

بر  يگروه درمان تأثير يمطالعه حاضر به منظور بررس
 انجام يدر بخش روانپزشك يپرستار انياضطراب دانشجو

 انيمطالعه حاضر نشان داد اكثر دانشجو يهاافتهيشد. 
 از اضطراب را تجربه يهنگام ورود به بخش روان درجات

بر كاهش اضطراب  يمثبت تأثير يكنند و گروه درمانمي
  در بخش روان دارد.  انيودانشج
) بر Hamblin( ني) و همبلScottاسكات ( يهاپژوهش

نشان داد گروه  يروانپزشك يهابخش مارانيب يرو
از تر اثر بخش يدر كاهش اضطراب و افسردگ يدرمان

و  يپژوهش محمدخان ايجنت ).12و11است( ييدرمان دارو
 يآموزش شناخت درمان تأثيررابطه با در  همكاران 

 يبهشت ديشه يپرستار انيانشجوبر اضطراب د يگروه
) و 7(است انياضطراب در دانشجوكاهش   ديتهران مؤ

و همكاران در رابطه با تأثير گروه درماني  ييپژوهش خدا
رفتاري بر كاهش اضطراب و افسردگي بيماران  -شناختي

مبتال به سكته قلبي نشان داد مداخالت شناختي رفتاري به 
صورت گروهي بر اضطراب و افسردگي بيماران مبتال به 

پژوهش  جهيبا نت جينتا ني). ا13است( مؤثرسكته قلبي 

 يدارمعنااضطراب به طور  زانيآنان م يحاضر كه در تمام
 نگرايتواند بمي شباهت نيو ا است سوهم ،بود افتهيكاهش 

 بر اضطراب يتواند اثر مثبتمي ينباشد كه گروه درما نيا
  مختلف داشته باشد. يهاگروه
 يهابا دوره نيهمچن، هر دو جنس يپژوهش برا تكرار
 يشغل يهاطيو باالخره در مح يدرمانگروه تر يطوالن

  شود.مي شنهاديمثل اورژانس پ گريپراسترس د
وضعيت روحي و رواني واحدهاي مورد پژوهش بر  تأثير

، تياز نظر جنس هابودن نمونه كسانييي و گوپاسخنحوه 
 اطيپژوهش حاضر بودند كه احت يهاتياز محدود

  كند.مي جابيا جينتا ميرا در تعم يتربيش
  

  گيرينتيجه
بر  يگروه درمان تأثيربر  يپژوهش مبن جيبا توجه به نتا

در دختر  يپرستار انياضطراب دانشجو زانيكاهش م
گردد قبل از حضور مي شنهاديپ، يبخش روانپزشك

 يآموزش يهاكالس يروانپزشك يهادر بخش انيدانشجو
و روند مصاحبه  مارانيبا ب حينحوه برخورد صح نهيدر زم
  برگزار گردد. ،افتهينظام 

  
  قدرداني

است كه با كد  ياز طرح پژوهش يمقاله بخشاين 
واحد بابل  يدانشگاه آزاد اسالم نهيبا هز1569608240005

 يزشآمو نيمسؤول هياز كل لهيوس نيشده است. بد بيتصو
 هيواحد بابل و كل يدانشگاه آزاد اسالم يو پژوهش
، هش شدندپژو نيدر ا يكه حاضر به همكار يانيدانشجو
  را دارم. شكركمال ت
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The effect of group therapy on anxiety level of nursing students in 
Psychiatry ward 

 
Narges Rahmani1, Kolsoum akbarnatajbishe2, Azadeh kiapour3, Hosein Alipour4 

 
Abstract 
 
Introduction: Nurses have stressful attitudes towards psychiatric patients who play significant role in their 
care. This study endeavored to determine the effect of group therapy on the anxiety of nursing students in 
psychiatric ward of Babol Yahyanejad hospital. 
Methods: In this quasi-experimental study sample consisted of 36 nursing students of the fifth semester at 
Babol Islamic Azad university who were randomly assigned to two experimental and control groups. The 
experimental group participated for six sessions of group therapy while the control group passed training 
sessions, they did not attend these sessions. The survey instrument included demographic characteristics, 
Spielbergerr Anxiety Inventory. Data were analyzed through covariance test. 
Results: The majority of the samples, 11 students (61.1%) had moderate to low anxiety in the experimental 
and control groups before the treatment group, while the majority of the samples (61.1%) in the experimental 
group after the group therapy received mild anxiety. According to the results of the covariance analysis, the 
two groups after the test significantly (p <0.05) were different in terms of anxiety level. 
Conclusion: These results indicated the effectiveness of group therapy in reducing anxiety of students in the 
Psychiatry ward. According to the results holding training classes on how to deal with Patients and systematic 
interview process before attending in psychiatric wards is recommended. 
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