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هاي پرستاري و  آور آموزش پرستاري در مربيان پرستاري دانشكده عوامل تنيدگي
  مامايي شهر تهران

  
  كيقبادياله  سيف

  
  

  

   چكيده
در , مربيان پرستاري بايد عالوه بر آموزش نظري .مقدمه

هاي مختلف مشاركت داشته  تحقيق و كميته, آموزش باليني
ها در آنها تنيدگي زيادي ايجاد  اين گونه مسؤوليت. باشند
آور آموزش   اين پژوهش به منظور تعيين عوامل تنيدگي.كند مي

  .مربيان پرستاري انجام شده استنظري و باليني پرستاري در 
 و يك  تحليلي-  اين پژوهش يك مطالعه توصيفي.ها روش

. گروهي است و روش گردآوري اطالعات، پرسشنامه بوده است
دانشكده پرستاري و  سه  نفر از مربيان96نمونه پژوهش شامل 

  .اند اي انتخاب شده  طبقه–تصادفي  بوده كه به روشتهران مامايي 
آور آموزش   كه در بين عوامل تنيدگيدادايج نشان  نت.نتايج
 بيشترين » فقدان آمادگي تدريس و تجربه آموزشي« ,نظري

زايي را براي مربيان پرستاري ايجاد كرده است  درجه تنش
كار كردن با كساني « و »تعداد زياد دانشجويان در كالس درس«

ظ حف« و »هاي كاري متفاوت هستند كه از نظر عادات و ارزش
 .هاي بعد قرار داشتند در مرتبه به ترتيب »اي سطح دانش حرفه

فشار كار زياد ناشي از  «,آور آموزش باليني در بين عوامل تنيدگي
هاي اداري و احساس  وليتؤتدريس دروس باليني، نظري و مس

زايي را داشته است  بيشترين درجه تنش» عدم تساوي با ديگران
واضح نبودن «، »نشجويان در باليننظارت كافي بر فرد فرد دا« و 

و   »هاي باليني سازي مربيان پرستاري در محيط ينسياست جانش
زايي  نيز به ترتيب از درجه تنش» فقدان آمادگي و تجربه« 

  .اند بااليي برخوردار بوده

                                                 
دانشكده پرستاري و , )كارشناس ارشد و عضو هيأت علمي(اله كيقبادي  سيف 

,  درماني استان سمنان–دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي , پيراپزشكي
  .سمنان

 عوامل زيادي ,در آموزش دروس نظري و باليني پرستاري .بحث
. زا شناسايي شده است وجود دارد كه به عنوان عوامل تنيدگي

گروهي آموزش شود آموزش دروس نظري به صورت  پيشنهاد مي
ريزان آموزش پرستاري از حجم كاري مربيان  انجام شود و برنامه

  .پرستاري بكاهند و در تعيين حجم كار تساوي را رعايت نمايند
آموزش نظري، آموزش آور،  تنيدگي، تنيدگي .هاي كليدي واژه

  .، مربيان پرستاريستاريپرموزش  آباليني،
  
  

  مقدمه
 عوامل بسياري باعث تنيدگي ,در جهان صنعتي امروز

 شغل ,ترين داليل تنيدگي در زندگي افراد يكي از عمده. شود مي
شغل براي هر فرد به عنوان عامل تشكيل دهنده هويت ). 1(است

مين نيازهاي زندگي و تشكيل دهنده روابط أاجتماعي، منبع ت
). 2(رود  منبع بزرگي براي تنيدگي به شمار ميكهاجتماعي است 

مشاغلي كه در در آور باشد وليكن  هر شغلي ممكن است تنيدگي
 تنيدگي ,آن ارتباط انساني، پزشكي و آموزشي مطرح است

 به دليل رويارويي با ,در مشاغل آموزشي. بيشتري وجود دارد
ود  تنيدگي وج,هاي ويژه براي تدريس افراد مختلف و آمادگي

آموزش پرستاري نيز از اين قاعده مستثني نيست و از ). 3(دارد
دار  مربيان پرستاري عهده. شود آور تلقي مي مشاغل تنيدگي

آفرينش و انتقال و انتشار دانش پرستاري در سه حيطه آموزش 
 ,ها و وظايف نظري، باليني و  تحقيق هستند و اين تعدد حيطه

 احساس مقبول ,به عالوه. )4(شود  منجر به تنيدگي مياًلزوم
بودن و پذيرفته شدن از مهمترين مسائلي است كه براي 

ه مربي پرستاري احساس كند  كمدرسين مطرح است و چنان
 افسردگي و پايين , دچار سرخوردگي,پذيرش واقع نشده مورد
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اين موارد به انضمام . خواهد شداو آمدن اعتماد به نفس 
 و طغيان دانشجويان و انضباطي  بي,هاي پر جمعيت كالس

  ).4(شود اضطراب نمره دادن باعث تنيدگي آنها مي
 دو ,آور بودن آموزش پرستاري يكي از داليل مهم تنيدگي

هاي آموزش نظري و آموزش   يعني فعاليت,اي بودن آن جنبه
). 5(ندباليني است كه هر يك از آنها مشكالت خاص خود را دار

 در آموزش باليني و ,وزش نظري عالوه بر آمدمربيان پرستاري باي
هاي مختلف مشاركت داشته باشند و مهارت خود را با  كميته

اين نيازها همراه با تعدد . علوم و فنون منطبق سازندپيشرفت 
 ءآموزش باليني جز). 6(شود  موجب تنيدگي آنها مي,وظايف

 مربيان .گردد و همگام با آن اجرا مياست الينفك آموزش نظري 
 امنيت دانشجويان، : از قبيل,هاي متفاوتي وليتؤسپرستاري م

 همكاري با ,مراقبت پرستاري از بيماران، حفظ روابط سازنده
درماني در قبال آموزش  - هاي بهداشتي  كاركنان و ارائه مراقبت

ها موجب تنيدگي  وليتؤباليني دانشجويان دارند و اين تعدد مس
  ).6(شود آنها مي

 بويژه ,دهد كه آموزش پرستاري نتايج يك مطالعه نشان مي
 83آور است و   بسيار تنيدگي,م گرددأهنگامي كه با كار باليني تو

 »حجم كاري زياد«درصد از مربيان پرستاري ضمن توافق نظر، 
در ). 5(اند آور آموزش پرستاري دانسته را مهمترين عامل تنيدگي

ي آموزش پرستار آور هاي تنيدگي مطالعه ديگر پيرامون موقعيت
هاي آموزش نظري  زايي موقعيت تعيين ميزان تنش«كه با هدف 

 بود انجام شده »و باليني پرستاري از ديدگاه مربيان پرستاري
 73/54( معلوم شد كه براي بيش از نيمي از مربيان پرستاري

هاي مطرح شده در آموزش نظري پرستاري  كليه موقعيت  )درصد
هاي  موقعيت)  درصد71/57(و براي اكثريت مربيان پرستاري 

زايي را داشته  مطرح شده در آموزش باليني باالترين درجه تنش
  ).7(است

 افزايش و برايتواند به عنوان انگيزش افراد  تنيدگي كم مي
 عواقب معكوس به ,بهبود عملكرد قلمداد شود اما به ميزان زياد

وري و كيفيت كار را كاهش و بروز حوادث  گذارد و بهره جاي مي
تنيدگي باعث كاهش تمركز فكر، حواس ). 8(دهد افزايش را 

كاهش قدرت  پرتي، اختالل در حافظه، ترديد درانجام كار و
ها از   درصد بيماري90 حدود ,به عالوه). 2(شود گيري مي تصميم

 درصد از تمام ساعات 75 اًو تقريب) 9(گيرد تنيدگي سرچشمه مي
بيماري و حوادثي كاري به هدر رفته كاركنان دولت، به دليل 

  ).10(شود است كه در ارتباط با تنيدگي ايجاد مي

دهد كه مربيان پرستاري  توجه به مطالب ذكر شده نشان مي
آور بسياري  در حيطه آموزش نظري و باليني با عوامل تنيدگي

ثير سوء گذاشته أتواند بر جسم و روان آنها ت مواجه هستند كه مي
سمي و رواني، كيفيت كار آموزشي و عالوه بر اختالل در تعادل ج

آور آموزش   عنايت به عوامل تنيدگي,بنابراين. آنها را كاهش دهد
 تحقق اهداف آموزشي را با مشكل گاهيباليني پرستاري كه نظري و 

اين پژوهش نيز با هدف تعيين .  ضروري است,كنند مواجه مي
آور آموزش نظري و باليني  زايي عوامل تنيدگي درجه تنش

آموزش نظري و آور  تاري و شناسايي مهمترين عوامل تنيدگيپرس
  .آموزش باليني پرستاري انجام شده است

  
  ها روش

 كه بر روي بودو يك گروهي  اين پژوهش يك مطالعه توصيفي
هاي پرستاري و مامايي   نفر از مربيان پرستاري زن دانشكده96تعداد 

شهيد بهشتي  تهران و ،هاي پرستاري و مامايي ايران شاغل در دانشكده
كه داراي مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد پرستاري بوده، حد اقل 
يك سال سابقه آموزش پرستاري داشته، مربي تمام وقت دانشكده بوده 

 انجام ,دتنو به آموزش دروس نظري و باليني پرستاري اشتغال داش
ش  رو.اي انتخاب گرديدند  طبقه- ها به صورت تصادفي  نمونه.شد

  . خودايفا بود پرسشنامه،گردآوري اطالعات
ال ؤ س12 بخش اول حاوي :بودمل سه بخش اشپرسشنامه 

پيرامون مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش كه توسط پژوهشگر 
 ترجمه ابزار تهيه شده توسط ,تدوين گرديده و بخش دوم و سوم

داده  كه تغييرات بسيار جزيي در آن )4(بود) 1990(گلدنبرگ و وادل 
 از روش , تعيين اعتبار علميبراي ,شد و علي رغم استاندارد بودن

 علمي از روش آزمون مجدد داماعتبار محتوي و براي كسب اعت
  .)r=93/0(استفاده شده است 

آور آموزش نظري و   مورد عوامل تنيدگي13اين پرسشنامه شامل 
زايي   تنشهآور آموزش باليني پرستاري و درج  مورد عوامل تنيدگي9

آور آموزش  زايي عوامل تنيدگي  تنشهكه درج به صورتي. دبوآنها 
 5 داراي مقياس ,زايي آنها نظري و باليني بر اساس شدت تنش

 و 5زايي   تا حداكثر درجه تنش1زايي   تنشهاي از حداقل درج درجه
  .بندي شد زا نيست، طبقه تنش

 پس از انتخاب و جلب رضايت واحدهاي مورد پژوهش توسط
 كه در شروع آن توضيحات كافي راجع به پرسشنامه مذكور ,پژوهشگر

 به واحدهاي مورد بوداهداف پژوهش و شيوه تكميل آن داده شده 
پژوهش ارائه شد و از آنها خواسته شد كه طي مدت يك هفته پس از 

 در زمان فراغت كه متحمل كمترين تنيدگي ,دريافت پرسشنامه
 ,آور از ديدگاه خود  عامل تنيدگيزايي  بر حسب شدت تنش,هستند
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 پژوهشگر در .ستون مربوطه را انتخاب و پرسشنامه را تكميل كنند
هاي مربوطه را  موعد مقرر به محل پژوهش مراجعه نمود و پرسشنامه

به يابي به نتايج پژوهش از آمار توصيفي  براي دست. آوري كرد جمع
  .صورت ميانگين و انحراف معيار استفاده شد

  
  يجنتا

 ,مورد پژوهش افراد نفر 96نتايج پژوهش نشان داد كه از مجموع 
 درصد داراي دو فرزند و 8/46 هل،أ درصد مت2/80 درصد مجرد، 8/19
درصد داراي مدرك كارشناسي ارشد  6/90  درصد فاقد فرزند،6/15
ت أ درصد عضو هي25/81 درصد داراي مدرك كارشناسي، 4/9و 

 دامنه سني آنها . بودندعلميت أ درصد غير هي75/18علمي، 
 سال و 7/40  سال و ميانگين سني آنها56حداكثر  و 30حداقل 

 سال قرار 45-49در گروه سني )  درصد2/29(بيشترين درصد 
 واحد، ميانگين 4/12هر ترم ميانگين تعداد واحد آنها در . داشت

 26( و بيشترين درصد آنها سال 1/14 سابقه كار آموزشي آنها
در رابطه با گروه . سال داشتند 10-14ابقه كار آموزشي س  )درصد

از گروه داخلي و جراحي )  درصد8/43( بيشترين درصد ,آموزشي
از گروه بهداشت و مادر )  درصد2/6(و كمترين درصد آنها 

 درصد مربيان پرستاري در مقطع كارشناسي و 7/67كودك بودند و 
شناسي، در مقطع  درصد آنان عالوه بر تدريس در مقطع كار3/23

آنها فاقد  3/83 ,ند و در نهايتردك كارشناسي ارشد نيز تدريس مي
آور  زايي عوامل تنيدگي ميزان تنش. وليت اجرايي بودندؤهر گونه مس

  . ارائه شده است1آموزش نظري در جدول 
  

آور آموزش نظري  زايي عوامل تنيدگي  ميانگين درجه تنش.1جدول 
  .هاي پرستاري و مامايي شهر تهران هدر مربيان پرستاري دانشكد

ميانگين درجه   آور عامل تنيدگي
  زايي تنش

  56/3±33/1  فقدان آمادگي تدريس و تجربه آموزشي
  37/3±10/1  تعداد زياد دانشجويان در كالس درس
  كاركردن با كساني كه از نظر عادات و

  هاي كاري متفاوت هستند   ارزش
15/1±29/3  

  ي مطابق با علوما حفظ سطح دانش حرفه
  اي  جديد و پيشرفت حرفه

17/1±18/3  

  79/2±76/3  تحت فشار بودن براي اخذ درجه دكتري
  61/2±09/1  دانشجويان مردود شده) ارتقاء(نگه داشتن 

  40/2±01/1  طرح سواالت مناسب براي امتحان
  26/2±04/1  به موقع دادن نمرات

  12/2±93/0  نپايي آموزش دانشجويان پذيرفته شده با نمرات

  05/2±90/0  دانشجويان هاي يادگيري مين انواع نيازها و شيوهأت
  84/1±17/1  ها برنامه شركت در بازنگري، تغيير و ارزشيابي

  71/1±90/0  درسي ايجاد ابتكار و نوآوري در ارائه مطالب
  مشاوره با دانشجويان در زمينه علمي،

  تحصيلي و فردي
80/0±71/1  

  
آمادگي فقدان «, آور آموزش نظري يدگيبين عوامل تن در

 و عوامل زايي  بيشترين درجه تنش»تدريس و تجربه آموزشي
 و »درسيايجاد ابتكار و نوآوري در ارائه مطالب «آور  تنيدگي

 كمترين »فردي و  تحصيلي-مشاوره با دانشجويان در زمينه علمي «
  . است خود اختصاص داده زايي را به درجه تنش

  
آور آموزش باليني  زايي عوامل تنيدگي انگين درجه تنش مي.2جدول 

  هاي پرستاري و مامايي شهر تهران در مربيان پرستاري دانشكده
ميانگين درجه   آور عوامل تنيدگي

  زايي تنش
فشار كار زياد ناشي از تدريس دروس باليني، 

هاي اداري و احساس عدم تساوي  وليتؤنظري، مس
  با ديگر همكاران

97/0±17/4  

  35/3±13/1  نظارت كافي بر تك تك دانشجويان در بالين
سازي مربيان  واضح نبودن سياست جانشين

هاي باليني به هنگام بيماري و  پرستاري در محيط
  مرخصي

10/1±30/3  

  28/3±23/1  فقدان تجربه و آمادگي در آموزش باليني
اجراي ارزشيابي عيني و دقيق از دانشجويان در 

ترل تضادها و درگيري بين كن آموزش باليني،
  دانشجويان و پرستاران بخش

04/1±65/2  

گيري در مورد مردود شدن  چگونگي تصميم
  دانشجويان ضعيف و نامطمئن در كار باليني

98/0±53/2  

نگرش منفي بهياران نسبت به دانشجويان 
  كارشناسي پرستاري

97/0±51/2  

ها بين دانشجويان و  كنترل تضادها و درگيري
  ران بخشپرستا

11/1±47/2  

  90/1±04/1  سسات بازي كردنؤنقش رابط را با م
  

آور در آموزش باليني در  زايي عوامل تنيدگي ميزان تنش
  .نشان داده شده است 2جدول 

آور آموزش باليني  كه در بين عوامل تنيدگينتايج نشان داد 
 , فشار كار زياد ناشي از تدريس دروس نظري، باليني«
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 »اداري و احساس عدم تساوي با ديگر همكارانهاي  وليتؤمس
نقش رابط را با «آور  زايي و عامل تنيدگي بيشترين درجه تنش

زايي را به خود  كمترين درجه تنش» سسات بازي كردنؤم
  .اند اختصاص داده

  بحث
مورد هاي پرستاري  رسد كه مربيان دانشكده به نظر مي

 محوله، به هاي وليتؤسمطالعه، از كار زياد، كفايت ناكافي براي م
روزآوري اطالعات، كنترل و هدايت مناسب دانشجويان در محيط 

  .گردند  دچار تنيدگي مي,آموزش نظري و عملي
تعداد زياد  «كه  ديگريپژوهشنتايج هاي اين مطالعه با  يافته

از عوامل عمده بروز را » آموزان در كالس درس دانش/دانشجويان
 )11(معرفي نمودهو دبيران زن تنيدگي در مربيان پرستاري 

 نيز نشان داد كه براي مربيان ديگرينتايج تحقيق . مطابقت دارد
كار «و » دانشجويان مردود شده) ارتقاء(نگه داشتن  «,پرستاري

هاي كاري متفاوت  كه از نظر عادت و ارزش كردن با كساني
آور آموزش نظري  به ترتيب مهمترين عوامل تنيدگي» هستند

فشار  «,عالوهه ب. كرده استزايي بااليي ايجاد  رجه تنشبوده و د
هاي اداري و  وليتؤكار زياد ناشي از تدريس دروس باليني، مس
مهمترين عامل » احساس عدم تساوي با ديگر همكاران

نظارت كافي بر فرد «آور   و عوامل تنيدگياستآور باليني  تنيدگي
شجويان ضعيف و مردود شناختن دان«، »فرد دانشجويان در بالين
و فقدان تجربه و آمادگي در آموزش  نامطمئن در كار باليني

آور آموزش  نيز به ترتيب از مهمترين عوامل تنيدگي» باليني
كرده زايي بااليي ايجاد  باليني پرستاري بوده و درجه تنش

  ).4(است
هاي زيادي در آموزش   كه موقعيتهنشان دادمطالعه ديگري 

 كه مهمترين استآور   پرستاري تنيدگيپرستاري براي مربيان
تعداد زياد واحدهاي : آور آموزش نظري شامل عوامل تنيدگي

تدريس موضوعات درسي مختلف، حجم زياد مطالب  درسي،
درسي و ساعات كم، دانش و مهارت ناكافي در زمينه موضوع 
درسي، فقدان تجربه در تدريس دروس محوله، تعداد زياد 

رس، عدم وجود امتيازات علمي، نبودن دانشجويان در كالس د
انگيزه مطالعه در دانشجويان و مشخص نبودن حدود وظايف 

آور آموزش باليني نيز  برخي از عوامل تنيدگي. باشد اي مي حرفه

 فقدان تجربه آموزش باليني، عدم ,تعداد زياد بيماران: عبارتند از
گيري  برقراري ارتباط با پرسنل پرستاري، فقدان قدرت تصميم

در امور اجرايي، عدم وجود مكاني مشخص براي مربيان پرستاري 
در بيمارستان، اجراي ارزشيابي دقيق از دانشجويان، عدم انطباق 
آموزش نظري و باليني، طوالني بودن ساعات كارآموزي، تعداد 

در دانشجويان در واحد باليني، نظارت بر فرد فرد دانشجويان زياد 
 عالقگي ولين آموزشي و باليني، بيؤ مسبالين، ناهماهنگي بين

  ).7(استدانشجويان به كار باليني و مرگ و مير بيماران 
توان بيان داشت   مي, به عنوان نتيجه نهايي,پژوهشاين در 

كه در آموزش دروس نظري و باليني پرستاري عوامل زيادي 
وجود دارند كه در بسياري موارد براي مربيان پرستاري تنيدگي 

فقدان آمادگي تدريس و «آور   عامل تنيدگي.كنند ميايجاد 
آور آموزش نظري قرار  در صدر عوامل تنيدگي» تجربه آموزشي

 اگر آموزش دروس نظري پرستاري به صورت , بنابراين.دارد
 يعني مربيان پرستاري با تجربه آموزشي ,گروهي انجام شود

ام با با مدرك تحصيلي باالتر از كارشناسي ارشد همگو بيشتر 
مربيان پرستاري با تجربه آموزشي كمتر به آموزش دروس نظري 

 و هدكابزايي اين عامل   از درجه تنشممكن است ,بپردازند
 ,ا كسب تجربه كافيبمربيان پرستاري جوان نيز قادر خواهند بود 

د و نبا آرامش بيشتر به امر آموزش دانشجويان پرستاري بپرداز
آور فشار   همچنين عامل تنيدگي.دآموزش پرستاري را ارتقا دهن

هاي اداري  وليتؤزياد ناشي از تدريس دروس باليني، نظري، مس
و احساس عدم تساوي با ديگر همكاران در رأس عوامل 

  .آور آموزش باليني قرار دارد تنيدگي
 به استناد ,ريزي آموزش پرستاري والن برنامهؤ مس,بنابراين

د كه از حجم نريزي كن رنامه طوري بتوانند نتايج اين پژوهش مي
كاري مربيان پرستاري در آموزش دروس نظري و باليني بكاهند 

 حجم كمتري از ,هاي اداري دارند وليتؤكه مس و به افرادي
االمكان در تقسيم   حتي.دروس نظري و باليني را واگذار كنند

دروس و تعيين حجم كار در بين مربيان پرستاري تساوي را 
آور  زايي اين عامل تنيدگي  بدين صورت از تنشرعايت نمايند و

 حذف يا كاهش اين عوامل را برايهاي الزم   زمينه تابكاهند
فراهم سازند و محيطي شغلي عاري از تنيدگي را براي آنها فراهم 

  .سازند
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