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  مقاله پژوهشی

  ان دانشکده یشجودان در آموزش بالینی زا تنشفراوانی عوامل  یبررس
 1390 - 1391 هیاروم پرستاري و مامایی

  

 3ب زادهين حبيحس ،2يليه اسماعي، رق*1ييال آهنگرزاده رضايسه

  
  08/10/1393تاریخ پذیرش  29/08/1393تاریخ دریافت 

 

  چکیده
قرار دهد  ريتأثآن را تحت  ييکاراو  جاديا يآموزش پرستار راه بر سر يتواند مانع يماست که  ينيش بالآموز ياساس از مشکالت يکي تنش و هدف: نهیزم شیپ

 دانشـجويان  بـاليني  آمـوزش  در زا تـنش  عوامـل  بررسين مطالعه ياز ا هدف برطرف نمود. و ييرا شناسا زا تنشد عوامل يبا از عواقب آن يريشگيمنظور پ بهلذا 
  .ه استياروم مامايي و يپرستار

 درزا  تنش  ن عوامل ييتع باهدفو  انتخاب يه به روش سرشمارياروم ييو ماماپرستاري  دانشجوي ۱۴۶همبستگي – يفيپژوهش توص نيدر ا مواد و روش کار:
اطالعـات   رابطـه بـا   در سـؤال  ۲۰ يقرار گرفـت. بخـش اول حـاو    مورداستفادهبخشي  ۲ پرسشنامه ها داده يآور جمع جهت شدند.د مطالعه آموزش باليني وار

از روش اعتبار محتوا و  ها داده يابزار گردآور ياعتبار علم دييتأدر پنج حيطه بود. جهت  زا تنشدر مورد عوامل  محقق ساخته ک و بخش دوم پرسشنامهيدموگراف
نسخه  SPSS افزار از نرم ها داده ليوتحل هيتجز يبرا د.استفاده ش کورنباخ يب آلفاين ضريياعتماد علمي (پايايي) بخش دوم پرسشنامه از آزمون و تع دييتأ يبرا
 د.ياستفاده گرداستفاده  من ویتنی و کروسکال والیس يها آزمونميانگين و انحراف معيار) و توصيفي (و آمار  ۱۶

و  يان پرستاريدرصد دانشجو ۶۳دند.سال بو ۳۲/۲۱±۶۴/۱ ين سنيانگيدرصد مجرد با م ۱/۹۱، مؤنثدرصد  ۵/۷۰دانشجو،  ۱۴۶در پژوهش حاضر از  :ها افتهی
تذکر استاد در حضور ( زيرآميتحق يطه برخوردهايب شامل: در حيبه ترت زا تنشن عوامل يشتريو ساکن خوابگاه بودند. ب يربوميغدرصد  ۸/۷۸، ييماما درصد ۴۷

ماران يدن بيمشاهده زجر کش( ينيبال يزا تنشطه موارد يدر ح در بخش)، يعدم وجود امکانات رفاه( يآموزشط يدر مح زا تنشطه موارد يمار و همراه)، در حيب
ر ين شـما و سـا  يب يم درمانيت يض از سوي(اعمال تبع ين فرديطه ارتباط بي) و در حرداريواگ يمارياز انتقال ب ينگران( نديناخوشاطه احساسات ي، در ح)بدحال

  بود. )انيدانشجو
ت يريمـد  برنامـه در  نيتر مهممقابله با آ ن  يها راهو  ينيبال يزا تنشمنابع  ييشناسا رسد يمش حاضر به نظر پژوه يها افتهيبا توجه به  :يریگ جهینتبحث و 

شـنهاد  يپ نيبنـابرا خـود بپردازنـد.    يف شغليبا ثبات و کارآمد به انجام وظا يرويک ني عنوان بهل يبتوانند پس از فراغت از تحص ها آنان باشد تا يتنش دانشجو
 يها کارگاه يبرگزار به ينيبال آموزش يها طيمحان در جهت کاهش تنش يجاد و ارتقا ئ مهارت مربيجهت ا ييو ماما يپرستار يها دانشکدهن يمسئول گردد يم

 ند.ياقدام نما ها تهيکمل ين تشکيضمن خدمت و همچن يآموزش

 اني، دانشجوي، آموزش بالينزا تنش عوامل :ها دواژهیکل

  
  1-8 ، ص1394 نیفرورد، 66 یدرپ یپزدهم، شماره اول، یمایی ارومیه، دوره سمجله دانشکده پرستاري و ما

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۴۴۹۶۱، تلفن:، ايرانهي، ارومدانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي آدرس مکاتبه:

Email: sorezayee@yahoo.com 
 

                                                
  )سنده مسئوليه (نوياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيپرستار يدکترا ١
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيارشد پرستار يکارشناس ٢
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يئت علمي، عضو هيار پرستارياستاد ٣

 مقدمه
 دانـش و  دهنده انتقال و توليدكننده نهاد عنوان به ها دانشگاه 

 طور به وظيفه دارند هجامع در متخصص انساني نيروي کننده تأمين

 و مسـائل  تحليل با پرداخته و خود موجود وضع بررسي به مستمر
 ارتقـاي  بـراي  عملـي  بـه راهكارهـاي   آن علل و تنگناها شناسايي

 و اساسـي  بخـش  يني،بال آموزش )۱يابند ( دست آموزش كيفيت
 افـراد  تربيـت  آن بـدون  كـه  هسـت  علوم پزشكي در آموزش مهم

آموزش  .شد خواهد غيرممکن يا و مشكل بسيار و شايسته كارآمد
 بيمار بر بالين حضور با دانشجويان آن در كه است فرايندي باليني

  از استفاده با پرداخته و مهارت كسب به تدريجي صورت به و
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 سهيال آهنگرزاده رضايي، رقيه اسماعيلي، حسين حبيب زاده
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 مشـكالت  حل براي شده کسب منطقي يها استدالل تجربيات

 متغيرهـاي  و عوامـل  تحـت تـأثير   خـود  كـه  شوند يم آماده بيمار

 فعاليـت  تـوان  يمـ  را بـاليني  آمـوزش  ).۲،۱(دارد قـرار  متعـددي 

 مربـي  آن در كـه  دانست باليني طيدر مح يادگيري کننده ليتسه

 ايجـاد  آن، از هدف و دارند مشاركت اندازه به يك دانشجو و باليني

 يهـا  مراقبـت  امانجـ  بـراي  دانشـجو  در ه گيري انداز تغييرات قابل
 از اسـتفاده  بـه  را دانشـجويان  بـاليني،  كـار  .)۱،۳اسـت (  بـاليني 

 در )۴( ديـ نما يم تحريك مسئله حل براي خالق تفكر يها مهارت

 نظري دانش تا شود يم فراهم فرصتي دانشجو براي باليني، آموزش

 بـراي  كـه  متنـوعي  و حركتـي  رواني ذهني، يها مهارت به را خود

 يها دانشگاه رسالت). ۵كند ( است، تبديل ضروري بيمار از مراقبت
 قبـول  بـراي  آموختگـان  دانـش  توانمنـد سـاختن   در پزشكي علوم

 برخـوردار  يا ژهيـ و حساسـيت  و از اهميت شغلي، خطير يها نقش

 منـابع  از بخشـي  عنـوان  به پزشكي، يها حرفهراستا،  اين در .است

 ايفـا  را يمهم نقش جامعه سالمت ارتقاي در نظام سالمت، انساني

 و توانمنـدي  ايجـاد  در بـاليني  آمـوزش  يزيـ ر برنامـه  .کننـد  يمـ 
آمـوزش   اساسي بخش ،ها رشته اين دانشجويان در الزم يها مهارت
 در كـارورزي  كـارآموزي و  يهـا  دوره .دهـد  يمـ  تشكيل را پزشكي

 دانشجويان يا حرفه يها يتوانمندو  اساسي يها مهارت يده شکل

 محـيط بـالين   نيقي به و) ۶( دارند سياسا نقش ييو ماما پرستاري

 يك كنند، يقتلف عمل با را تئوري آموزند يم دانشجويان آن در كه

 ايفاي نقش براي دانشجويان يساز آماده در ليبد يب و ضروري منبع

 از تركيبـي  دانشـجويان  محيط يـادگيري ). ۷( است ها آن يا حرفه

و  حصـيلي ت عـاطفي،  روانـي،  اجتمـاعي،  شناختي، فرهنگي، عوامل
 بـدون  بخـش  تيرضـا  يـادگيري  به بازده دستيابي .است انگيزشي

  ).۸( خواهد بود مشكل بسيار سالم، عناصر با وجود محيطي
 يهـا  تـنش  با تحصيل دوره طول در پزشكي دانشجويان علوم 
 باليني موفقيت و روي يادگيري تواند يم كه گردند يم مواجه زيادي

 را هـا  آن صـحيح  لكـرد عم و داشـته  اثـرات منفـي   دانشـجويان 

 بـروز رفتارهـاي   و تحصـيلي  افـت  سـبب  و دهـد  قرار الشعاع تحت

  ).۹گردد ( در دانشجويان جسمي اختالالت و نامطلوب
زندگي اسـت   نفکيالا استرس يك تجربه جهاني و جز يتنش 

ش و بهبــود ياز آن را کــه در افــزا يكــه تمــام افــراد بشــر درجــات
). اسـترس پيامـدي   ۱۰،۱۱( کنند يمتجربه  مؤثراست عملکردشان

ــدهيا ــراي درك     جادش ــي ب ــيط و راه ــرد و مح ــين ف ــل ب از تعام
افـراد در مقابلـه بـا     فرد منحصربهروحي و جسمي  يها العمل عکس

). شواهد نشان ۱۲( افتد يماتفاق  شان يزندگتغييراتي است كه در 
جـاد  يا تـنش  ط پـر يانسـان در شـرا   يها تيموفقکه اغلب  دهد يم
دارد کـه از آن   ياسترس، عواقب متعدد يجات باال، اما درشود يم

، اختالالت خـواب، درد  ي،روانيجسم يها يماريببه  توان يمجمله 
  ).۱۱نمود (اشاره  مسئلهحل  ييو کاهش توانا

 بـر  مـؤثر  عوامـل  از يکـ ي تـنش  کـه  معتقدند نظران صاحب  

 هـا  يماريب درصد ۸۰ يال ۵۰ منشأ و يروان و يکيولوژيزيف سالمت

 ليدل به که هستند ييها گروه زمره در انيدانشجو). ۱۳،۱۴است (
 قـرار  زا  تـنش  عوامل معرض در ،ييدانشجو يزندگ يانتقال تيماه

 ييدانشـجو  يزنـدگ  يفضـا  با را خود ديبا رايز )۱۵،۱۶( رنديگ يم

 تـازه  ياجتمـاع  يهنجارهـا  بـا  انطبـاق  مسـتلزم  کـه  کنند سازگار

 از نيز ييو ماما پرستاري ندانشجويا ن راستايهم در ).۱۷( باشد يم

 بـاليني  يزا  تـنش  عوامـل  معـرض  در نبوده، بلكه مستثنا امر اين

  ).۱۸دارند (قرار  بيشتري
 محـيط  از ناشـي  يهـا   تنشبر  عالوه رشته اين دانشجويان  

 رنـد يگ يمـ قرار  باليني محيط يزا  تنشعوامل  معرض در آموزشي
 ها آن در رواني و يجسم يها يماريب بروز و تحصيلي اُفت باعث كه

و  دانشـجويان پرسـتاري   در زا  تـنش  عوامـل  ،يطورکل به .گردد يم
 عوامـل  و يآموزش تئور يها استرس گروه دو به توان يم را ييماما

 تـنش  عوامل فرد، خواه يزدان نظر به بنا). ۱۹نمود ( تقسيم ينيبال
محـيط   تحقيرآميز، تجارب حيطه از اند عبارت باليني در آموزش زا 

 فردي، روابط بين و ناخوشايند احساسات باليني، تجربيات آموزشي،

 زيـ گـر ن يداز عوامـل   ).۹برخوردارند ( بااليي ييزا تنش درجه از كه
تـرس   مردم، رنج و درد مشاهده بيماران، مرگ مشاهده به توان يم
 و واگيـر،  خطرناك يها يماريب با برخورد بيمار، بالين در اشتباه از

اشـاره   بيمارسـتان  کارکنـان  با ارتباط و بيمار ضورح در مربي تذكر
 کارکنـان  بـا  فـردي  بـين  ارتباطـات  همكـاران،  و برنارد). ۲۰كرد (

 دانشـجويان  در تـنش منـابع   نيتـر  عمـده  از را بـاليني  و آموزشي

  .نمودند گزارش پرستاري
 پرسـتاري  دانشجويان تنشميانگين  قاتيج تحقيبر اساس نتا

 ويلـز  و برونئي مالت، چك، جمهوري از ۵۲آلباني، ( كشور پنج در

در مطالعـه   ).۲۱گرديـده (  گـزارش  دصـ در ۹۶مجمـوع  از  ۳/۵۲)
 در ).۲۲گـزارش شـد (   ۹/۶۷ زانيـ م نيز اين در اسکاتلند مارتين

 باالترين نمره كه نمود گزارش ۱۳۸۰ سال در اسفندياري نيز ايران

 هكـ  اسـت  دانشكده پرستاري دانشجويان به مربوط زا  تنش عوامل
 عمـومي  سـالمت  ازنظر هم و کنند يم تجربه را بيشتري تنش هم

 را اسـترس  ميانگين همكاران و اباذري). ۲۳دارند ( نامطلوبي وضع

 ،۱۳۸۳ سال در جيرفت و بم زرند، كرمان، دانشجويان پرستاري در
 نيتـر  مهـم  و نمودند گزارش ۲/۵۹مجموع  درصد از ۹۶/۲معادل 

ـ  كـارآموزي  يها تنش ، تنش منبع  بازدارنـده  از عوامـل ). ۲۴ود (ب

 در تـنش  وجود درصد ۸۳به  توان يم باليني يها مهارت يادگيري

 درصد، ۶۶/۶ کارکنانتوسط  دانشجو تيحما عدم درصد ۶۶، بخش

 نمود اشاره ) درصد ۴/۶۴ (کارکنان بودن مزاج عصبي و تندخويي

)۲۵.(  
 روي تـنش بـر   اثـرات  ارزيـابي  ،زا تنش وقايع سريع شناخت با

 از رفتارهـاي  آگـاهي  و اجتمـاعي  روانـي،  جسـمي،  يهـا  تيعوضـ 
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 منفـي  اثرات جهت كاهش در را اساتيد است ممكن مؤثر سازگاري

 شناسايي اين، بر عالوه). ۲۶رساند (ياري  دانشجويان روي بر تنش

 و رفـع  بـراي  اقـدام  و دانشجويان باليني در آموزش موجود مسائل
 افـراد  تربيت و آموزشي فاهدا به دستيابي بهبود آن موجب اصالح
بنـابراين،  ). ۱۱( گـردد  يمـ  مراقبتي خدمات كيفيت ارتقاي و ماهر

 آموزشـي، بهتـرين   خـدمات  کنندگان افتيدر عنوان به دانشجويان

 و حضور ،زيرا .هستند باليني آموزش مشكالت شناسايي براي منبع
 کـه  ييازآنجـا ). ۳( فرايند دارنـد  اين با واسطه يب و مستقيم تعاملي

 مهمي بسيار اثر منشأ دانشجويان، تک تک جسمي و روحي سالمت

 تنش مورد در تحقيق لزوم ،باشد يم بالندگي كشور و سازندگي در

اهميـت   از دانشجويي جوامع بين در آن با مرتبط عوامل شناخت و
 و يپرسـتار  آمـوزش  اهميت به توجه بالذا  .است برخوردار يا ژهيو

كيفيـت   بهبـود  جهـت  در تـالش  هجامعـ  سالمت ارتقاي در مامايي
 حاضر تحقيق نيابنابر). ۲۷( رسد يم نظر به ضروري آموزش باليني

 دانشـجويان  بـاليني  آمـوزش  در زا تـنش  عوامـل  بررسـي  باهـدف 
  .رديدگ مامايي انجام و يپرستار

  
  ها روشمواد و 
پرستاري  دانشجوي ۱۴۶ يهمبستگ -يفين پژوهش توصيدر ا

 باهدفو انتخاب  يبه روش سرشمار )ترم سوم تا هشتم( ييو ماما
ان دانشــکده يآمـوزش بــاليني دانشـجو   در زا تــنشن عوامـل  يـي تع

 شدند.وارد مطالعه  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يپرستار
ــر دو بخــش  يا پرسشــنامه هــا داده يآور جمــع جهــت مشــتمل ب

بود که شـامل   سؤال ۲۰ يقرار گرفت. بخش اول حاو مورداستفاده
، يلي، رشـته تحصـ  تأهلت يسن،جنس،وضع(ک يت دموگرافاطالعا

که  بود محقق ساختهت اسکان و.....) و بخش دوم پرسشنامه يوضع
در  زا تـنش عوامـل   و شامل شد يبر اساس مطالعات مختلف طراح

 ۴آموزشـي ( )، محـيط  گويه ۷تحقيرآميز (پنج حيطه:برخوردهاي 
 ۸ناخوشـايند ( )، احساسات گويه ۱۱ي باليني (زا تنش مورد)، گويه
بـودن   آور اسـترس  ميـزان  گويه) بود. ۵فردي ()و ارتباط بين گويه

، خيلي كم، كم،متوسط و زياد تعريف شدند اصالً عباراتبا  هرکدام
از حداقل صفر و حداكثر يکرت امتيف ليو به هر گويه با توجه به ط

در هـر   آمـده  دسـت  بهامتيازات  يساز همسانتعلق گرفت. جهت  ۴
اعتبـار   دييـ تأمحاسبه شد. جهـت   ۱۰۰در مبناي  زاتايامتحيطه 

 دييـ تأ ياز روش اعتبـار محتـوا و بـرا    ها داده يابزار گردآور يعلم
ن يـي اعتماد علمي (پايـايي) بخـش دوم پرسشـنامه از آزمـون و تع    

بـه   درصـد  ۸۰کورنباخ استفاده شـد كـه ميـزان آن     يب آلفايضر
کسـب مجـوز   آمد وجهت رعايت مالحظات اخالقي اقدام به  دست

ه يـ اروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما ياز دانشکده پرستار يکتب

ــب  ــه    و دركس ــار ب ــژوهش و روش ک ــداف پ ــورد اه ــدهام  يواح
ــموردمطالعـــه ــد.ي، توضـ  يواحـــدها شـــرکت حات الزم داده شـ

بـوده   يت شخصيکامل و رضا يق با آگاهين تحقيدر ا موردمطالعه
محرمانـه و   شده يردآورگنان داده شد که اطالعات يآنان اطم و به

 ليـ وتحل هيتجز يبرا بود.خواهند  يکدگذارو با  نام يب ها پرسشنامه
و آمـار توصـيفي (ميـانگين و     ۱۶نسـخه   SPSS افزار نرماز  ها داده

مـن ویتنـی و کروسـکال والـیس      يهـا  آزمـون انحراف معيار) و 
  شد. استفاده

  
 ها افتهی

، مؤنــث درصـد  ۵/۷۰دانشــجو،  ۱۴۶در پـژوهش حاضـر از      
 ۶۳سال بودنـد.  ۳۲/۲۱±۶۴/۱ ين سنيانگيدرصد مجرد با م ۱/۹۱

 ۸/۷۸، ييمامـا  يدرصد دانشـجو  ۴۷و  يپرستار يدرصد دانشجو
) نفـر  ۳-۵درصـد (  ۱/۶۷و ساکن خوابگاه بودنـد.   يربوميغدرصد 

داشـتند.   يا رشـته هـم   ياتاق همدرصد،  ۷/۵۲داشتند که  ياتاق هم
ارتباط برقرار کردن با پزشک  بيدرصد به ترت ۷/۲۴درصد و  ۸/۲۸

  .اند کردهان ين استرس بيشتريب يرا دارا يو مرب
، عـدم وجـود   يط آموزشـ يدر محـ  زا تـنش طه مـوارد  يدر ح  

، ۹۱/۲±۱۶/۱ اريـ معن و انحراف يانگيدر بخش با م يامکانات رفاه
مـاران  يدن بي، مشاهده زجـر کشـ  ينيبال يزا تنشطه موارد يدر ح

ــا م ــدحال ب ــب ــراف معن و انحــيانگي ــه ي، در ح۶۸/۲ ±۲۶/۱ار ي ط
ن يانگيبا م رداريواگ يمارياز انتقال ب يند، نگرانياحساسات ناخوشا

ن يب يم درمانيت يض از سويو اعمال تبع ۳±۲۶/۱ار يو انحراف مع
بـا   ين فـرد يطـه ارتبـاط بـ   يدر ح ها رشتهر يان سايشما و دانشجو

  ذکر شده است.  ۱۳/۳±۱۵/۱ار ين و انحراف معيانگيم
نشان  ها افتهي ينيبال يزا تنشعوامل  يها طهيحدر ارتباط با   

ن يز، ارتبـاط بـ  يـ رآميتحق يند، برخوردهـا يداد احساسات ناخوشـا 
ب از درجــه يـ ، بــه ترتيط آموزشـ يدر محــ زا تـنش ، مــوارد يفـرد 
در  زا تـنش ن عوامل يشتريب ضمناً برخوردار بودند. ييباال ييزا تنش
طـه  يمـار و همـراه در ح  ير بطه شامل تذکر استاد در حضـو يهر ح

، در ۹۷/۲±۲۰/۱ار ين و انحراف معيانگيز با ميرآميتحق يبرخوردها
 ي، عدم وجود امکانات رفاهيط آموزشيدر مح زا تنشطه موارد يح

طه موارد ي، در ح۹۱/۲±۱۶/۱ اريمعن و انحراف يانگيدر بخش با م
و  نيانگيماران بدحال با ميدن بي، مشاهده زجر کشينيبال يزا تنش

ــانحــراف مع ــا ي، در ح۶۸/۲ ±۲۶/۱ار ي ند، يطــه احساســات ناخوش
 ±۲۶/۱ اريمعن و انحراف يانگيبا م رداريواگ يمارياز انتقال ب ينگران

ر يان ساين شما و دانشجويب يم درمانيت يض از سويو اعمال تبع ۳
ار يـ ن و انحـراف مع يانگيـ بـا م  ين فرديطه ارتباط بيدر ح ها رشته

  ).۱جدول شماره (ست ذکر شده ا ۱۵/۱±۱۳/۳
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2400-fa.html


 سهيال آهنگرزاده رضايي، رقيه اسماعيلي، حسين حبيب زاده
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، فروردین 66هم، شماره اول، پی در پی سیزددوره  4

 يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يان پرستاريطه در دانشجويدر هر ح زا تنشعوامل  نيتر مهمو  ها طهيحار ين و انحراف معيانگيم): 1جدول (
  ۱۳۹۱ه ياروم

آموزش  يزا تنش يها طهيح
 ينيبال

 هطيمربوط به هر ح ينيعوامل آموزش بال نيزاتر تنش ارين و انحراف معيانگيم
ن و انحراف يانگيم

 اريمع

 ۶۸/۲ ±۲۶/۱ ماران بدحاليدن بيمشاهده زجر کش ۹۲/۲۵ ±۱۱/۱۰ ينيبال يزا تنشموارد 

 ۳ ±۲۶/۱ رداريواگ يمارياز انتقال ب ينگران ۶۴/۱۹ ± ۵۶/۷ ندياحساسات ناخوشا

 ۹۷/۲±۲۰/۱ مار و همراهيتذکر استاد در حضور ب ۵۳/۱۸±۱۴/۷ زيرآميتحق يبرخوردها

 ۲۹/۱۱± ۹۵/۳ ين فرديط بارتبا
ر يان ساين شما و دانشجويب يم درمانيت يض از سوياعمال تبع

 ها رشته
۱۵/۱±۱۳/۳ 

 ۹۱/۲±۱۶/۱ در بخش يعدم وجود امکانات رفاه ۶۵/۱۰±۱۵/۴ يط آموزشيدر مح زا تنشموارد 

  
، رشــته تأهــلت ين وضــعينشــان داد بــ هــا افتــهين يهمچنــ 
زان تـنش  يـ ل پدر و مادر بـا م الت پدر و مادر، شغي، تحصيليتحص

  .<P)۰۵/۰ندارد (وجود  يآمار دار يمعنان ارتباط يدانشجو
 زا تنشزان نمرات عوامل يج مطالعه حاضر نشان داد بين مينتا

طـه  يدر نمرات ح يآمار دار يمعنتفاوت  مؤنثدر دو گروه مذکر و 
، P)=۰۳۶/۰( يفردن ي، ارتباط بP) =۰۰۵/۰( نديناخوشااحساسات 

 P) =۰۱۳/۰( يو نمره تنش کل P) =۰۰۶/۰( ينيبال يزا تنش موارد
  داشت. وجود

  
 يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يان پرستاريو مذکر در دانشجو مؤنثدر دو گروه  زا تنشمختلف عوامل  يها طهيحسه نمرات يمقا): 2جدول (

  ۱۳۹۱ه،ياروم
 P-value مذکر مؤنث ريمتغ

 ۰۰۶/۰ ۳۰/۲۲±۱۶/۱۲ ۴۳/۲۷±۷۶/۸ ينيبال يزا تنشطه موارد ينمره ح
 ۰۰۲/۰ ۶۰/۱۶±۵۴/۸ ۹۰/۲۰±۷۶/۶ نديطه احساسات ناخوشاينمره ح

 ۰۳۶/۰ ۱۰±۶۵/۴ ۸۳/۱۱±۵۰/۳ ين فرديطه ارتباط بينمره ح

 ۰۱۳/۰ ۱۱/۷۶±۳۸/۳ ۱۶/۹۰±۳۲/۲ ينمره تنش کل

  
و  يان پرستاريدر دانشجو ياتاق همبا تعداد  ينيبال يزا تنشطه موارد ينمرات ح ز ويرآميتحق يطه برخوردهايسه نمرات حيمقا ):3(جدول 

  ۱۳۹۱ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ييماما
     

 ياتاق همتعداد 

   ينيبال يزا موارد تنشطه يح زيرآميتحق يطه برخوردهايح
 

P-value  
 

 اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم

۲ -۱ ۴۰/۸ ۵۰/۹ ۹ ۹۶/۶ 

۵ -۳ ۷۸/۱۸ ۶۶/۶ ۸۴/۲۶ ۷۷/۹ 

 ۸۵/۹ ۲۹/۲۰ ۰۲/۸ ۸۶/۱۵ شترينفر و ب ۶

  ۰۲/۰  ۰۰۱/۰<  
 ۱۳۹۱ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يان پرستاريدر دانشجو ياتاق همو تعداد  يسه نمرات تنش کليمقا ):4جدول (

  يتنش کل
 ياتاق همتعداد 

 P-value اريانحراف مع نيانگيم

۲ -۱ ۴۰ ۹۸/۲ 

۰۰۱/۰< ۵ -۳ ۳۱/۸۸ ۵۲/۲ 

 ۸۱/۲ ۷۱/۷۲ شترينفر و ب ۶

  
و تعـداد   زا تـنش ن نمرات عوامل يب ج جداول فوقيبر طبق نتا

 يبرخوردهــا يهــا طــهيحدر  يآمــار دار يمعنــتفــاوت  ياتــاق هــم
) و نمـره  >۰۰۱/۰P( ينيبال يزا تنش، موارد P)=۰۲/۰( زيرآميتحق

ن نمـرات  ين بـ يآمـد. همچنـ   بـه دسـت  ) >P ۰۰۱/۰( يکلـ تنش 
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ـ  P=۰۲/۰  با ياتاق همز و تعداد يرآميبرخورد تحق يها طهيح ن يو ب
 P =۰۰۱/۰با  ياتاق همو تعداد  ينيبال يزا تنشطه نمرات موارد يح
تفـاوت   P =۰۰۰۱/۰بـا   ياتـاق  هـم و تعداد  ين نمرات تنش کليو ب

  وجود داشت. يآمار دار يمعن
ت يو وضـع  زا تـنش زان نمرات عوامل يبين م ها افتهي نيهمچن
 ينيبـال  يزا تـنش طـه مـوارد   يدر ح يآمـار  دار يمعناوت اسکان تف

۰۰۴/۰= P ۰۲۸/۰( يو نمره تنش کل= (P .نشان داد  
  

  يریگ جهینتبحث و 
 – يپـژوهش حاضـر در رابطـه بـا مشخصـات فـرد       يها افتهي

، مؤنثدرصد  ۵/۷۰دانشجو،  ۱۴۶ان نشان داد:از يدانشجو ياجتماع
 ۶۳سال بودنـد.  ۳۲/۲۱±۶۴/۱ ين سنيانگيدرصد مجرد با م ۱/۹۱

 ۸/۷۸، ييمامـا  يدرصد دانشـجو  ۴۷و  يپرستار يدرصد دانشجو
) نفـر  ۳-۵درصـد (  ۱/۶۷و ساکن خوابگاه بودنـد.   يربوميغدرصد 

داشـتند.   يا رشـته هـم   ياتاق همدرصد،  ۷/۵۲داشتند که  ياتاق هم
ب ارتباط برقرار کردن با پزشک يدرصد به ترت ۷/۲۴درصد و  ۸/۲۸

  .اند کردهان ين استرس بيترشيب يرا دارا يو مرب
ن يطـه (ارتبـاط بـ   يدر پـنج ح  زا تـنش در رابطه بـا عوامـل      

ط يند، نحوه برخورد و محـ ي،احساسات ناخوشايني،مهارت باليفرد
ند، ي، احساسات ناخوشـا ينيبال يزا تنشموارد  يها طهيح) يموزشآ

ط يدر مح زا تنش، موارد ين فرديز، ارتباط بيرآميتحق يبرخوردها
  برخوردار بودند. ييباال ييزا تنشب از درجه ي، به ترتيآموزش
در هـر   زا تنشن عوامل يشتريج مطالعه حاضر بينتا بر اساس  

طـه  يمـار و همـراه در ح  يطه شـامل تـذکر اسـتاد در حضـور ب    يح
بود  ۹۷/۲±۲۰/۱ اريمعن و انحراف يانگيز با ميرآميتحق يبرخوردها
زدان خواه ي) و مطالعه ۱۳۸۵و همکاران ( يج مطالعه نظريکه با نتا

کـه نشـان دادنـد     زا تـنش ) در خصوص عوامـل  ۱۳۸۷و همکاران (
در  زا استرسمنبع  نيتر مهمو پزشکان  يدر حضور مرب يتذکر مرب
  ).۲۹و  ۲۸دارد ( يهمخوان باشد يمان يدانشجو
 برقـرار  ارتبـاط  زيـ ن کرمان استان يپرستار انيدانشجو ديد از

 اسـترس  جادکننـده يا مهم منابع ملهازج يپرستار انيمرب با کردن

  ).۳۰است ( شده يمعرف
ــ يبرخــورد صــح ــر بس ــا دانشــجو ام جــاد يدر ا يار مهمــيح ب

اسـت. تعامـل    ينيبـال  يريادگيـ ط ينسبت به محـ  يو يمند عالقه
ز يـ ن ها آنن يو عدم ارتباط مناسب ب ين دانشجو و مربينامناسب ب

  شود. مؤثر زا تنشبر عوامل  تواند يم احتماالً
احساسات  ينيبال يزا تنشطه موارد يدر مطالعه حاضر در ح   
ن عوامـل  يشـتر يب بدحالماران يدن بيند مشاهده زجر کشيناخوشا

و همکـاران   يمطالعـه اخـوان اکبـر    يهـا  افتهيبودند که با  زا تنش

دانشـگاه   ييمامـا  ينيبـال  آمـوزش در  زا تنشن عوامل ييتع باهدف
و  ي. در مطالعه تقوباشد يم) همخوان ۱۳۸۸ل (ياردب يعلوم پزشک
ــاران ن ــهمک ــال (ي ــات ي) در ح۱۳۸۶ز س ــاطــه احساس  نديناخوش

ر بـود کـه بـا    يـ واگ يمارياز انتقال ب ينگران زا تنشعامل  نيتر مهم
  ).۲۹( باشد يمج پژوهش حاضر همخوان ينتا

مطالعـه حاضـر    يط آموزشـ يدر مح يزا تنشطه عوامل يدر ح
ن عامـل  يخـش بـاالتر  در ب يوجـود امکانـات رفـاه    داد عـدم نشان 
  ).۳۱دارد ( يو همکاران همخوان يدهقان بامطالعهکه  زا است تنش
 نيتر مهمدر بخش از  يقات عدم امکانات رفاهياساس تحق بر و

 باشد يم يان پرستاريدگاه دانشجوياز د ينيبال آموزشنکات ضعف 
)۲۸.(  

و تعـداد   يسـه نمـرات تـنش کلـ    يق در مقايـ تحق يها افتهي  
و تعـداد   ين نمرات تـنش کلـ  يان نشان داد بيدانشجو در ياتاق هم

 وجــود دارد. يآمــار دار يمعنــتفــاوت  P =۰۰۰۱/۰بــا  ياتــاق هــم
و  ينيبال يزا تنشطه موارد ينمرات ح سهيدر مقاق يتحق يها افتهي

ان نشـان داد بـين   يت اسکان در دانشجويبا وضع ينمرات تنش کل
 دار يمعنـ اوت ت اسـکان تفـ  يو وضـع  زا تـنش زان نمرات عوامـل  يم

و نمـره تـنش    P =۰۰۴/۰ ينيبـال  يزا تنشطه موارد يدر ح يآمار
  وجود داشت.  P =۰۲۸/۰ يکل

از  يبرخــ ين همبســتگيــيبــا تع در ارتبــاطمطالعــه حاضــر   
ت اسکان ي، وضعيليسن، جنس، ترم تحص( کيدموگرافمشخصات 

، عـدم وجـود ارتبـاط    ينيدر آمـوزش بـال   زا اسـترس با عوامل  و...)
و وجـود   زا تـنش عوامـل  و  کيـ مشخصات دموگرافن يب يارد يمعن

ت را نشـان داد کـه بـا    يو جنس زا تنشعوامل  نيدار ب يمعنارتباط 
دالبند  بامطالعه) و ۱۳۸۷زدان خواه و همکاران (يمطالعه  يها افتهي

طـه  يدر ح نيچنـ  هـم  .)منبـع دارد ( ي)همخوان۱۳۸۵و همکاران (
ـ  يض از سـو ي، اعمـال تبعـ  ين فـرد يارتباط بـ  ـ  يم درمـان يت ن يب
طه ين حيعوامل ا نيتر مهماز  ها رشتهر يو سا يان پرستاريدانشجو

  ندارد.  يبود که با مطالعات همخوان
 ييشناسـا  رسد يمپژوهش حاضر به نظر  يها افتهيبا توجه به 

برنامـه در   نيتـر  مهـم مقابله با آن  يها راهو  ينيبال يزا تنشمنابع 
بتواننـد پـس از فراغـت از     ها آن ان باشد تايت تنش دانشجويريمد

ف يبا ثبـات و کارآمـد بـه انجـام وظـا      يرويک ني عنوان بهل يتحص
ــد.  يشــغل ن يمســئول گــردد يمــشــنهاد يپ نيبنــابراخــود بپردازن

ان يجاد و ارتقا مهارت مربيجهت ا ييو ماما يپرستار يها دانشکده
 يبـه برگـزار   ينيبـال  آمـوزش  يهـا  طيمحـ در جهت کاهش تنش 

 هـا  تـه يکمل ين تشـک يضمن خدمت و همچنـ  يآموزش يها کارگاه
  ند.ياقدام نما
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Abstract 
Background & Aim: Stress is one of the essential problems in clinical education that can be an 
obstacle on the way of nursing education and affects its efficiency so for preventing its outcomes, 
stressors should be known and eliminated. The purpose of this study is assessing stressors in clinical 
education of Nursing & Midwifery students in Urmia. 
Materials & Methods: In this descriptive correlational study 146 Nursing & Midwifery students were 
selected via census in Urmia and entered the study with purpose of determining stressors in clinical 
study. For collect the data two-part questionnaire was used. The first part includes 20 questions 
related to demo-graphic data and the second part of the researcher-made questionnaire was related to 
stressors in five domains. Psychometric tools was made by content validity method and reliability test 
(Cronbach's alpha). Data were analyzed by SPSS (version 16). Descriptive, mean (standard deviation) 
and inferential statistics (Mann-Whitney & Kruskal-Wallis tests) were used in this study. 
Results: Participants in the present study were 146 students, 70.5% female and 91.1% single with the 
average age of 21.32% ± 1.64 years old. 63% were nursing students and 47% were Midwifery 
students; 78.8% were living in dormitories. The most stressors with order concludes in the domain of 
humiliating conflicts (reminder of the master in the presence of patient or his family) in the domain of 
stressors in educational environment( loss of welfare utilities in the department) in the domain of 
clinical stressors( seeing unwell patients in persecution) in the domain of unpleasant feelings( being 
worried about transfer of contagious illnesses) and in the domain of interpersonal relationships( being 
unfair of treatment team about you and other students) 
Conclusion: According to the results of the present study it seems that determining clinical 
stressful resources and the ways of confronting it are the most important program in 
managing the stress of the students to be stable and apprentice in their jobs after graduation. 
So it is suggested that people in charge of Nursing & Midwifery faculties hold in-service 
training educational workshops and make committees to make and improve the skills of the 
masters for reducing the stress of environments. 
KeyWord: Stressors, clinical education, students 
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