
  یپژوهشمقاله  

  کارآموز  ياندانشجودر  ينيبالآموزش  يزا استرسعوامل  يبررس
  خرم آباد يمامايو  يپرستاردانشکده  يپرستار

  

  5يساکمژگان  ،4يآست ينپرو ،3ييانجارمژگان  ،2يغالممحمد ، *1يساکماندانا 

  

  ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ يرشپذ يختار ۰۱/۰۸/۱۳۹۰ يافتدر يختار

  

  يدهچک

بخش از آموزش  يناو بازده  ييکارآ، ينيبالدر آموزش  يمشکلجود هر گونه و .است يپرستارو مهم آموزش  ياساسبخش  ينيبالآموزش : و هدف ينهزم يشپ

خـرم آبـاد انجـام     يمامايو  يپرستاردانشکده  يپرستار ياندانشجودر  ينيبالآموزش  يزا استرسعوامل  يبررسپژوهش حاضر با هدف . کند يم مشکلرا دچار 

  .گرفته است

اطالعات پـس از   .قرار گرفتند يبررسانتخاب و مورد  يسرشمارنمونه به صورت  ٩٥تعداد . است يمقطع يفيتوصمطالعه  يکمطالعه حاضر : کارمواد و روش 

  .قرار گرفت يلتحلو  يهتجزمورد  يآورجمع 

بخـش و   در ياندانشجوبودن تعداد  يادز يرنظ يعوامل يبترتبه  يآموزش يزيرو عوامل مربوط به برنامه  يطيمحنشان داد از عوامل  يقتحق هاي يافته: ها يافته

در  يمربپر تنش توسط  يطمح يجادادر بخش و  يمرب يکاففقدان تجربه و عدم تسلط  ،يمرباز عوامل مربوط به  ،يگرانددر حضور  يمارب يهاول يها مراقبتانجام 

 ينبال يزا استرسعوامل  يشترينباورژانس  يمارببرخورد با  ،)...يتهپات ،يدزا( يعفون هاي يماريببه  ترس از ابتال ،از عوامل مربوط به دانشجو ،يفهوظانجام  ينح

  .اند شدهذکر 

عوامل  ينا کاهش ياالزم جهت حذف  هاي ينهزماست  يازن دهد يمقرار  ريتأثرا تحت  ينيبالاهداف آموزش  زا استرسعوامل  که ييآنجااز : يريگ يجهنتبحث و 

  . فراهم گردد

  ينيبالآموزش  يفيتکبهبود  ،يپرستاررشته  ياندانشجو ،ينيبال، آموزش زا استرسعوامل : ها واژه يدکل

  

  219- 225 ص، 1391 یرت، خرداد و 37 یپدر  یپ ،دومشماره ، دوره دهم، یهاروم ییماماو  يپرستاردوماهنامه دانشکده 

  

� ۰۹۱۶۳۶۹۱۴۷۳: تلفن ،خرم آباد ماماييو  پرستاري دانشکدهلرستان،  پزشکيدانشگاه علوم  ،دانشگاهي شهرک، کمالوندجاده آباد، خرم: مکاتبهآدرس 

Email: mandana_saki@yahoo.com 

  
   

                                                
  )نويسنده مسئول( پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستانكارشناس ارشد آموزش روان ١

  كارشناس ارشد، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان٢ 

  لرستان عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي, روانپزشک٣ 

  كارشناس ارشد، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان٤ 

  كارشناس ارشد، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان٥ 

  مقدمه 

در افـراد   يدگيتن يجاداموجب  ياريبسعوامل  يامروز يايدندر 

 يفـرد هـر   يزنـدگ در  يـدگي تن يـل دال ينتر عمدهاز  يکي. گردد يم

 يجادا تواند يم يشغلهر . )۲،۱(انتخاب شغل و حرفه مورد نظر است 

ارتبـاط   يـل دلبـه   يپزشـک ، اما مشاغل مرتبط با حرفه يدنمااسترس 

 يـن ااز  يـز ن يپرستاررشته . در بر دارند يشتريب يدگيتن يانسان يممستق

  ).۳( گردد يمآور محسوب  يدگيتننبوده و از مشاغل  يمستثنقانون 

اسـت و بـدون آن    يپرسـتار و مهـم آمـوزش    ياساسبخش  ينيبالآموزش 

ــتترب ــتاران  ي ــدپرس ــتهشاو  کارآم ــدف يس ــت   يه ــترس اس   . )۴(دور از دس

را آمـوزش   يپرسـتار بخـش آمـوزش    ترين ياصل، يپرستارآموزش  يزانر برنامه

آن دانشـجو   يـق طراز  کـه اسـت   ينديفرا ينيبالآموزش  .)۶،۵( دانند يم ينيبال

 به عرصه عمل  ينبالشده خود را در  کسبو تجارب  ها دانستهمحفوظات، 
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 يمژگان ساک ،پروين آستي ،يانيمژگان جار ي،محمد غالم، ساکيماندانا 
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حــل  يبــراخـود را   ينيبــال يهـا  مهــارت يـادگيري بــا  وگذاشـته  

درصد از  ۵۰از  يشب يلدل ينهم به .)۷( نمايد يمآماده  يمارب مشکالت

). ۸(اختصـاص دارد   ينيبـال بـه آمـوزش    يپرسـتار آمـوزش   يها برنامه

ـازده   ييکارآ، ينيبالدر آموزش  يمشکلوجود هرگونه  بخـش از   يـن او ب

 کـه اسـت   يمشـکالت از  يکـي اسـترس  . کند يم مشکلآموزش را دچار 

بـا   )۱۱ -۹(.داشته باشد  يکارو بازده  يفيتکبر  يمنف راتيتأث تواند يم

 يپرسـتار خدمات  يفيتکگرو  جامعه در يسالمت کهامر  ينابه  يتعنا

مـنظم   يسـتم س يـک بـه   يازنپرستاران  يتترب که ايناست و با توجه به 

 ريتأث تواند يم يپرستارگونه نقص در آموزش دارد، هر يا حرفهو  يعلم

   .)۱۲(بر سالمت افراد جامعه داشته باشد  يميمستق

آمـوزش   يطـه حدر  کـه  دهـد  يمانجام شده نشان  هاي يبررس

ـ  شـکاف  ،ياندانشـجو  يا حرفهو آموزش  ينيبال  يهـا  آمـوزش  ينب

لـذا   ،)۱۳(استرس است  يجادادر  يمهمخود عامل  يعملو  ينظر

 آمـوزش  يـدي کل مشـکالت و  زا اسـترس با شناخت عوامل  توان يم

و  کار تيفيارتقاء کو  ينيبالآموزش  تيفيبهبود کدر جهت  ينيبال

موجـود   مشکالتدر جهت رفع  يگامو  )۴(تالش نموده  يوربهره 

 يسـانس ل ياندانشـجو  يروبـر   ١رام يمصطفمطالعه  يجنتا. برداشت

سطح استرس در  ياندانشجواز  درصد ۲/۴۰نشان داد که  يپرستار

تـرم   ه،استرس بـا حـوادث خـانواد    يزانم يناداشته که  ييباالحد 

 .)۱۳(و شغل پدر ارتبـاط داشـته اسـت     يالتتحصسطح  ي،يلتحص

 ياندانشـجو از  درصـد ۸/۷۱و همکاران گزارش دادنـد کـه    ٢يزپاپاز

اســترس را درک و تجربــه نمــوده بودنــد کــه  يونــاندر  يپرسـتار 

 )۱۴(استرس را تجربه نموده بودند  يباالسطح  ها آناز  درصد۴/۱۲

 ياندانشجوسوم  يکنشان دادند که  يزنو همکاران  ٣ماچوک يجپر

 .)۱۵( انـد  کـرده شـده اسـترس را تجربـه     يرفتـه پذتـازه   يپرستار

 ينيبـال آمـوزش   يزا اسـترس عوامل  يينتعپژوهش حاضر با هدف 

                                                
1. Mostafa Amr 
2. Papazisis 
3. Pryjmachuk 

ــدگاهداز  يپرســتار ــه  يپرســتار ياندانشــجو ي ــايو ارائ  يراهکاره

  .انجام گرفته است ينيبالآموزش  يفيتکدرخصوص بهبود 

  

  کارروش مواد و 

با هـدف   کهاست  يمقطع يفيتوصمطالعه  يکپژوهش حاضر  

 يپرسـتار  ياندانشجودر  ينيبالآموزش  يزا استرسعوامل  يبررس

امعـه  ج .انجـام گرفتـه اسـت    خرم آباد يمامايو  يپرستاردانشکده 

در  کارآموز يلتحصمشغول به  ياندانشجو يهکلمورد مطالعه شامل 

بـه جـز    شهر خرم آبـاد  يآموزش هاي يمارستانبمختلف  يها بخش

ـ از . عرصه بود يها آموزي کارو  يپرستارواحد فن  ياندانشجو  ينب

 ،ورود بـه مطالعـه را داشـتند    يطشراکه  يپرستار ياندانشجو يهکل

شتند به صـورت  در پژوهش را دا شرکتبه  يلتمانفر که  ۹۵تعداد 

  . قرار گرفتند يبررسانتخاب و مورد  يسرشمار

. بـود  يقسمتدو  نامه پرسش يکاطالعات شامل  يآورابزار گرد

 ۲۶ قسـمت دوم  ،يفـرد مربوط به مشخصـات   سؤاالتقسمت اول 

 يطـه حدر سـه   ينبـال آور بخش  يدگيتندر ارتباط با عوامل  سؤال

 هفـت (آمـوزش  يـزي رو عوامل مربـوط بـه برنامـه     يطيمحعوامل 

و عوامـل مربـوط بـه     )سؤال هشت(مربي عوامل مربوط به  ،)سؤال

مربوط به بخش دوم با اسـتفاده از   سؤاالتبود ) سؤال ۱۱(دانشجو 

 پنجو سپس توسط  يطراحمطالعات مشابه و کتب و منابع موجود 

 .قرار گرفت يبررسمورد  يپرستارگروه  يعلم ئتيه ياعضانفر از 

بـه   هـا  نامه پرسش يعلماعتماد  يينتع يبرا پس از انجام اصالحات

 کيبه فاصله ( يزماندر دو مقطع  ها نامه پرسش ،روش آزمون مجدد

 يعلمــاعتمـاد   .قـرار گرفـت   هـا  نمونـه نفـر از   ۲۰ يـار اختدر  )مـاه 

در . قـرار گرفـت   يديتامورد  ۸۷/۰ يهمبستگ يبضربا  نامه پرسش

مـورد   يواحـدها  يشـنهادات پوص بـاز در خصـ   سـؤال چنـد   يانپا

 يواحـدها توسـط   ينيبـال آموزش  يفيتک يارتقاپژوهش در جهت 

  .يدگردمورد پژوهش ارائه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-826-fa.html


 خرم آباد يمامايو  يپرستاردانشکده  يپرستارکارآموز  ياندانشجودر  ينيبالآموزش  يزا استرسعوامل  يبررس
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بـر اسـاس    ينبـال آور بخـش   يـدگي تنعوامل  زايي تنشدرجه 

 يـاد ز يلـي خو  يادز ،متوسط ،کم ،اصالًدرجه  ۵به  ،يکرتل ياسمق

مـورد پـژوهش در جهـت     يواحدها يشنهاداتپ .يدگرد بندي طبقه

دسته مطرح  ۱۲در  ،يبندبعد از دسته  ينبالآموزش  يفيتکارتقاء 

مورد  SPSS نرم افزار يقطراز  يآوراطالعات پس از جمع  .يدگرد

  .قرار گرفت يلتحلو  يهتجز

   ها يافته

 ،قرار گرفتند يبررسمورد  يقتحق ينادر  که ييدانشجو ۹۵از 

ــد ۸۷/ ۴ ــر درص ــد  ۵۸ ،دخت ــنرده  دردرص ــال ۲۰-۲۲ يس  ،س

در  درصـد  ۴/۸۸خوابگـاه و   ساکن درصد ۵/۷۱ ،مجرددرصد ۶/۹۱

  .اند بوده يلتحصمشغول به  يوستهپ يکارشناسمقطع 

 ياندانشجو يدگاهداز  ينيبالآموزش  يزا تنشعوامل  ينسبمطلق و  يفراوان يعتوز :)۱(جدول شماره 

ها طهيح زا استرسعوامل   يادز يليخ  يادز  زايي تنشدرجه  اصالً کم متوسط   
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تعداد دانشجو در بخش بودن يادز  ۴۸  ۳/۵۰  ۲۱  ۲/۲۲  ۱۸  ۹/۱۸  ۵  ۳/۵  ۳  ۳/۳  ۱۳/۱ ± ۲۲/۴  

يگرانددر حضور  يمارب يهاول يها بتمراقانجام   ۴۰  ۱/۴۲  ۲۴  ۳/۲۵  ۱۶  ۸/۱۶  ۱۳  ۷/۱۳  ۲  ۱/۲  ۰۱/۱ ± ۹۱/۳  

ها بخشثابت در  يمرب عدم وجود  ۲۸  ۵/۲۹  ۲۶  ۴/۲۷  ۲۱  ۲/۲۲  ۱۳  ۷/۱۳  ۷  ۲/۷  ۰۲/۱ ± ۵۸ /۳  

دوره يانپا يابيارزشعدم اطالع از نحوه   ۳۳  ۷/۳۴  ۲۲  ۲/۲۳  ۱۵  ۸/۱۵  ۱۲  ۶/۱۲  ۱۳  ۷/۱۳  ۹۷/۰ ± ۵۳/۳  

يماربمراقبت از  يلوسادر دسترس نبودن   ۳۱  ۶/۳۲  ۲۲  ۲/۲۳  ۱۶  ۸/۱۶  ۱۴  ۷/۱۴  ۱۲  ۷/۱۲  ۰۴/۱ ± ۴۸/۳  

يآموز کارروشن نبودن اهداف   ۲۶  ۴/۲۷  ۲۷  ۴/۲۸  ۱۸  ۹/۱۸  ۱۱  ۶/۱۱  ۱۳  ۷/۱۳  ۹۷/۰ ± ۴۴/۳  

محوله به دانشجو يفوظا در انجام دخالت پرسنل  ۱۵  ۸/۱۵  ۱۸  ۹/۱۸  ۱۴  ۷/۱۴  ۲۵  ۳/۲۶  ۲۳  ۳/۲۴  ۱۳/۱ ± ۷۶ /۲  
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يرينساهمراه و  يماربدر حضور  حرمت دانشجو هتک  ۳۸  ۴۰  ۲۸  ۵/۲۹  ۱۷  ۹/۱۷  ۷  ۳/۷  ۵  ۳/۵  ۰۲/۱ ± ۹۲/۳  

در بخش  يمرب يکاففقدان تجربه و عدم تسلط   ۳۳  ۷/۳۴  ۲۳  ۲/۲۴  ۲۰  ۱/۲۱  ۱۲  ۷/۱۲  ۷  ۳/۷  ۱۰/۱ ± ۶۶/۳  

و دانشجو يمرب ينبموثر  يرغ وجود ارتباطات  ۳۰  ۶/۳۱  ۲۶  ۴/۲۷  ۲۰  ۱/۲۱  ۱۲  ۶/۱۲  ۷  ۳/۷  ۹۸/۰ ± ۶۶ /۳  

با واحد تقبل شده يمرب ينيبالمهارت  عدم تناسب  ۲۸  ۵/۲۹  ۲۶  ۴/۲۷  ۲۱  ۲/۲۲  ۱۳  ۷/۱۳  ۷  ۲/۷  ۱۸/۱ ± ۵۸/۳  

يفهوظانجام  ينحدر  يمرب توسط پر تنش يطمح يجادا  ۳۱  ۶/۳۲  ۲۲  ۲/۲۳  ۱۸  ۹/۱۸  ۱۳  ۷/۱۳  ۱۱  ۶/۱۱  ۹۸/۰ ± ۵۱ /۳  

ارائه  ينحدر  يينپاترم  ياندانشجو عملکرددر  يمربعدم نظارت 

 خدمات
۱۸  ۹/۱۸  ۲۰  ۱/۲۱  ۱۶  ۸/۱۶  ۱۹  ۲۰  ۲۲  ۲/۲۳  ۱۲/۱ ± ۹۳/۲  

در مواقع اورژانس يمرببه  يدسترسعدم   ۱۶  ۸/۱۶  ۱۷  ۹/۱۷  ۱۸  ۹/۱۸  ۲۳  ۲/۲۴  ۲۱  ۲/۲۲  ۱۲/۱ ± ۸۳/۲  

يمارب ينبالدر  يآموز کارمربوط به  يتئور يفتکالارائه   ۱۴  ۷/۱۴  ۱۶  ۸/۱۶  ۱۸  ۹/۱۸  ۲۴  ۳/۲۵  ۲۳  ۳/۲۴  ۹۷/۰ ± ۷۳/۲  
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.).، يتهپات ،يدزا( يعفون هاي يماريببه  ترس از ابتال  ۳۵  ۸/۳۶  ۲۶  ۴/۲۷  ۲۵  ۳/۲۶  ۵  ۳/۵  ۴  ۲/۴  ۰۲/۱ ± ۸۷/۳  

اورژانس يمارببرخورد با   ۳۵  ۸/۳۶  ۲۸  ۵/۲۹  ۲۰  ۱/۲۱  ۸  ۴/۸  ۴  ۲/۴  ۱۰/۱ ± ۸۶/۳  

يمارب ينبالالزم دانشجو در  يآمادگفقدان تجربه و   ۲۷  ۴/۲۸  ۳۱  ۶/۳۲  ۲۴  ۳/۲۵  ۸  ۴/۸  ۵  ۳/۵  ۱۲/۱ ± ۷۰ /۳  

در بخش اورژانس يآموز کارانجام   ۳۰  ۶/۳۱  ۲۷  ۴/۲۸  ۲۳  ۲/۲۴  ۹  ۵/۹  ۶  ۳/۶  ۹۸/۰ ± ۶۹/۳  

 ،ICU ،CCU، زياليد( يژهو يها بخشدر  يآموز کارانجام 

 ..)، يسوختگ
۲۸  ۵/۲۹  ۲۶  ۴/۲۷  ۲۰  ۱/۲۱  ۱۱  ۶/۱۱  ۱۰  ۴/۱۰  ۱۳/۱ ± ۵۴/۳  

يمارب ينبالدر  يينپااعتماد به نفس   ۱۶  ۸/۱۶  ۱۸  ۹/۱۸  ۲۵  ۳/۲۶  ۱۵  ۸/۱۵  ۲۱  ۲/۲۲  ۰۲/۱ ± ۱۹/۳  

ها يماريبدر مورد  يناکافاطالعات   ۱۵  ۸/۱۵  ۱۴  ۷/۱۴  ۱۶  ۸/۱۶  ۲۷  ۴/۲۸  ۲۳  ۳/۲۴  ۱۰/۱ ± ۶۹/۲  

به  ياندانشجو يفوظاخارج از شرح  ينيبال يکارها کردنمحول 

ها آن  
۱۲  ۷/۱۲  ۱۴  ۷/۱۴  ۱۳  ۷/۱۳  ۲۹  ۵/۳۰  ۲۷  ۴/۲۸  ۹۷/۰ ± ۵۳/۲  

 ياندانشجودر  يفهوظانجام  ينحدر  يمرب و مداوم يممستقنظارت 

 ترم باال
۸  ۴/۸  ۱۲  ۷/۱۲  ۱۶  ۸/۱۶  ۲۸  ۵/۲۹  ۳۱  ۶/۳۲  ۱۸/۱ ± ۳۵ /۲  

محوله يفوظاعدم عالقه دانشجو به انجام   ۵  ۳/۵  ۸  ۴/۸  ۱۰  ۴/۱۰  ۳۳  ۸/۳۴  ۳۹  ۱/۴۱  ۱۳/۱ ± ۰۲/۲  

يبستر يمارانبو عدم شناخت  يناکافاطالعات   ۴  ۲/۴  ۸  ۴/۸  ۱۱  ۶/۱۱  ۲۰  ۱/۲۱  ۵۲  ۷/۵۴  ۹۷/۰ ±۸۶/۱  
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و عوامـل   يطيمحعوامل  يطهحنشان داد در  يقتحق هاي يافته

بـودن   يـاد ز يرنظ يعوامل يبترتبه  يآموزش يزيرمربوط به برنامه 

، انجـام  )۲۲/۴ ± ۱۳/۱( يـانگين مدر بخـش بـا    ياندانشـجو تعداد 

ــت ــهاول يهــا مراقب  يــانگينمبــا  يگــرانددر حضــور  يمــارب ي

 يـانگين مبـا   هـا  بخـش ثابـت در   يمربـ ، عدم وجود )۰۱/۱±۹۱/۳(

دوره بــا  يـان پا يابيارزشــ، عـدم اطــالع از نحـوه   )۳/ ۵۸ ± ۰۲/۱(

مراقبـت از   يلوسـا ، در دسـترس نبـودن   )۵۳/۳ ± ۹۷/۰( يانگينم

 يآمـوز  کار، روشن نبودن اهداف )۴۸/۳ ± ۰۴/۱( يانگينمبا  يمارب

 يفوظـا و دخالـت پرسـنل در انجـام     )۴۴/۳ ± ۹۷/۰( يـانگين مبا 

 يشترينببا  يبترتبه  )۲/ ۷۶ ± ۱۳/۱( يانگينممحوله به دانشجو با 

ذکر شده  يطهح ينادر  ينبال يزا استرساز عوامل  زايي تنشدرجه 

حرمت دانشـجو در   هتک يبترتبه  يمرباز عوامل مربوط به . بودند

فقـدان   )۹۲/۳ ± ۰۲/۱( يـانگين مبـا   يرينسا، همراه و يماربحضور 

، )۶۶/۳±۱۰/۱( يانگينمدر بخش با  يمرب يکافتجربه و عدم تسلط 

ــات  ــوثر يرغوجــود ارتباط ــم ــ ينب ــا  يمرب ــجو ب ــانگينمو دانش  ي

با واحد تقبل شده  يمرب ينيبال، عدم تناسب مهارت )۹۸/۰±۶۶/۳(

در  يمربـ پر تنش توسط  يطمح يجادا ،)۵۸/۳ ± ۱۸/۱( يانگينمبا 

 يمربـ عدم نظارت  ،)۳/ ۵۱ ± ۹۸/۰( يانگينمبا  يفهوظانجام  ينح

ن يانگيمارائه خدمات با  ينحدر  يينپاترم  ياندانشجو عملکرددر 

در مواقـع اورژانـس بـا     يمربـ بـه   يدسترسـ ، عدم )۹۳/۲ ± ۱۲/۱(

 يآموزکـار مربوط به  يتئور يفتکال، ارائه )۸۳/۲ ± ۱۲/۱( يانگينم

درجـه   نيشـتر يببـا   )۷۳/۲ ± ۹۷/۰( يـانگين مبـا   يمـار ب ينبالدر 

. ذکر شده بودند يطهح ينادر  ينبال يزا استرساز عوامل  زايي تنش

 يعفـون  هاي يماريبترس از ابتال به  يزناز عوامل مربوط به دانشجو 

 يمـار ببرخـورد بـا    ،)۸۷/۳ ± ۱/ ۰۲( يـانگين مبـا   )...يتهپات، يدزا(

الزم  يآمـادگ ، فقدان تجربـه و  )۸۶/۳ ± ۱۰/۱( يانگينماورژانس با 

 کـار ، انجـام  )۳/ ۷۰ ± ۱۲/۱( يـانگين مبـا   يمـار ب ينبالدانشجو در 

 کـار ، انجـام  )۶۹/۳ ± ۹۸/۰( يـانگين مدر بخش اورژانس با  يآموز

بـا   )يسـوختگ ، ICU ،CCU، زياليـ د( يـژه و يهـا  بخـش در  يآموز

بـا   يمـار ب ينبالدر  يينپا، اعتماد به نفس )۵۴/۳ ± ۱۳/۱(ن يانگيم

بـا   هـا  يمـاري بدر مورد  يناکاف، اطالعات )۳/ ۱۹ ± ۰۲/۱( يانگينم

خـارج از   ينيبـال  يکارهـا  کـردن ، محول )۶۹/۲ ± ۱۰/۱( يانگينم

، )۵۳/۲ ± ۹۷/۰( يـانگين مبـا   هـا  آنبـه   ياندانشـجو  يفوظاشرح 

 ياندانشجودر  يفهوظانجام  ينحدر  يمربو مداوم  يممستقنظارت 

، عدم عالقه دانشجو بـه انجـام   )۲/ ۳۵ ± ۱۸/۱( يانگينمترم باال با 

و عـدم   يناکاف، اطالعات )۰۲/۲ ± ۱۳/۱( يانگينممحوله با  يفوظا

 يشـترين باز  )۸۶/۱± ۹۷/۰( يـانگين مبـا   يبسـتر  يمارانبشناخت 

  .)۱جدول شماره (برخوردار بودند  يطهح ينادر  زايي تنشدرجه 

  ينيبالآموزش  يفيتکدر جهت ارتقاء  ياندانشجوارائه شده  يشنهاداتپ ينسبمطلق و  يفراوان يعتوز :)۲(جدول شماره 

 يفرد  ينيبالآموزش  يفيتکدر جهت ارتقاء  ياندانشجوارائه شده توسط  يشنهاداتپ تعداد درصد

  ۱ يطرح يانمرب يجابه  و با تجربه يدهورز يانمرباستفاده از   ۹۲ % ۹۶/�

  ۲ دوره يانپا يابيارزش يوهشو  يآموز کاراهداف  روشن نمودن ۹۰ % ۷/۹۴

  ۳ ينيبال يها بخشدر  ثابت يانمرباستفاده از  ۸۵ % ۵/۸۹

  ۴ با واحد متقبل شده يمرب ينيبالتوجه به مهارت  ۸۴ % ۴/۸۸

  ۵ يکارآموز يها بخشدر  ياندانشجوتعداد  محدود نمودن ۸۰ % ۲/۸۴

  ۶ ها بخشدر  يکافبه اندازه  يماربمراقبت از  يلوسا گذاشتن ياراخت در ۷۸ % ۱/۸۲

  ۷ يهاول يها مراقبت در زمان ارائه يمارانب يخصوص يمحرحفظ  ۷۸ % ۱/۸۲

  ۸ دانشجو يفوظاشرح  در مورد ها بخش پرسنل يهتوج ۷۵ % ۷۹

  ۹  ياورژانس يمارببرخورد با  از دانشجو در زمان يمرب يتحما ۷۰ % ۷/۷۳

  ۱۰ ياندانشجواعتماد به نفس  در ارتقاء يسع ۶۵ % ۴/۶۸

  ۱۱  دانشجو يفوظامعقول و محول نمودن امورات مرتبط با  داشتن انتظارات ۶۵ ۴/۶۸%

  ۱۲  يژهو يها بخشقبل از ورود به  يعموم يها بخشگذراندن  ۶۳ % ۳/۶۶
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 يبترتبه  ياندانشجو ينيبالآموزش  يفيتکدر خصوص ارتقاء 

 يجـا و بـا تجربـه بـه     يـده ورز يـان مرباستفاده از  يرنظ يمواردبه 

 يابيارزشـ  يوهشـ و  يکارآموز، روشن نمودن اهداف يطرح يانمرب

اشـاره   ...و  ينيبال يها بخشثابت در  يانمربدوره، استفاده از  يانپا

  .)۲جدول شماره (نموده بودند 

  

   يريگ يجهنتبحث و 

 ينيبالدر آموزش  يمنف راتيتأث زا استرسعوامل  که ييآنجااز 

است  يازن دهد يمقرار  ريتأثرا تحت  ينيبالداشته و اهداف آموزش 

 يجنتا .عوامل فراهم گردد ينا کاهش ياالزم جهت حذف  هاي ينهزم

سـه   ينبـال در آمـوزش   که دهند يمنشان  يزن يقاتتحقاز  ياريبس

از عوامـل   يآموزشـ  يزيرو برنامه  يمارستانب ،دانشجو، يمربعامل 

بـه   يـز ن يقـات تحق يـن ار د .آينـد  يمـ عمده به حساب  يزا استرس

، ينيبـال فقـدان تجربـه آمـوزش     ،يمـار ب يـاد زتعـداد   يـر نظ يعوامل

  .)۱۷-۱۹(اشاره شده است ... و ياندانشجو يابيارزش

 يرانمد ،شود يم يهتوصحاصل از پژوهش  هاي يافتهبا توجه به 

و  يدگيتناز  يعار يطمح يک يجادابا  ،يآموزش هاي ريزي برنامهدر 

در جهت ارتقاء  ،ينيبالموجود در آموزش  يزا استرسعوامل  کنترل

 ،مناسـب  يطمحـ  يجادا کهچرا  .يندنماتالش  ها آموزش ينا يفيتک

موجـب   توانـد  يمـ بوده و  يرانفراگ يادگيرياز عوامل موثر در  يکي

 يناکـاف  کـه  هنشـان داد  یيقتحق .)۲۰(در افراد گردد  يزهانگ يجادا

در . )۸(است  يطيمح يزا مشکلاز عوامل  يطيمح يالتتسهبودن 

 يآموزشـ  يالتتسه ،امکاناتبودن  يکافبر عدم  يزن مطالعه ديگری

 کـار در بخش نسـبت بـه    ياندانشجوبودن تعداد  يادزو  يمراقبتو 

بـا   .)۱۹(شده است  يدتاک ينيبال يزا مشکلبخش به عنوان عوامل 

و  يرانمـد اسـت   يـاز ن ،ينـه زم ينامطالعه حاضر در  يجنتاتوجه به 

 يزاتتجهو  امکاناتبا  ،مناسب يطيمح يجادانسبت به  ريزان برنامه

 يهـا  مهـارت  يمحتـوا اقـدام نمـوده و    يـران فراگمتناسب با  ،يکاف

 يهـا  برنامـه در  يآموزشـ  يطراحاز محور  يقسمتبه عنوان  ينيبال

  .يردگمد نظر قرار  يکارآموز

از  ينيبـال وزش آمـ  مشـکالت در خصوص  يکنامنمطالعه  يجنتا

 يـدگاه داز  کـه نشان داد  يزن يپرستار ياندانشجوو  يانمرب يدگاهد

 يـب ترتبـه   ينيبالآموزش  مشکالت يشترينب يانمربو  ياندانشجو

ـ  ،ينيبـال آموزش  يطمح ،يرفاه امکاناتمربوط به   ،دانشـجو  ،يمرب

  .)۱۷(بوده است  يا حرفه مشکالتو  يآموزش ريزي برنامه

 يرســابــا  يپرســتار ياندانشــجو ينبــ يضتبعــ ایدر مطالعــه 

در  کنفـرانس بـه اتـاق    يدسترسـ عـدم   ،يپزشـک علوم  ياندانشجو

جهـت   يلوسـا  کمبـود  ،يآموزش کمک يلوسانبود  ،ينيبال يطمح

 يسـي نوثبـت و گـزارش    يسـتم سو عدم  يپرستار يها روشانجام 

مربوط به  مشکالت يشترينبرا از  يپرستار ياستانداردهامطابق با 

  .)۱۸(ده است ش ذکر ينيبال يطمح

 يـابي ارز کـه امر  ينابا توجه به  ،دانشجو يابيارزشدر خصوص 

 يبهبـود بـا هـدف    کـه اسـت   يآموزشـ  ينـد فرااز  يا عمـده بخش 

 يآموزش يندفرا يبهبود يجهنتو در  يزيربرنامه  يندفرابه  يدنبخش

 ها ييتوانا ،دانش يزانم که گردد يم يشنهادپ) ۱۹( گيرد يمصورت 

قـرار   يـابي ارزدرست مـورد   شکلدر بخش به  ياندانشجوو مهارت 

 يـت موفقدانشـجو و   يشرفتپ يقدق يابيارزبا  يقطر يناتا از  يردگ

 يفيـت ک يبهبـود بتوان در جهـت   ،يکارآموزبه اهداف  يدنرسدر 

بـر   يابيارزش يها فرم يمتنظ .برداشت يموثرگام  يآموزشخدمات 

 يـابي ارزاز نحـوه   ياندانشجوو مطلع نمودن  يآموزشاساس اهداف 

نقاط قوت و  يتتقو ،اعتماد به نفس يتتقودر  ،تواند يمدوره  يانپا

   .باشد کننده کمک ياندانشجوبردن نقاط ضعف  ينباز 

روش  يـک عدم استفاده از  ،ياندانشجودر  يزهانگ يشافزاعدم 

اعتمـاد بـه نفـس     يشافـزا عـدم   ،مناسـب و قابـل قبـول    يابيارزش

و نداشـتن   ينيبـال  يها مراقبتداشتن مهارت الزم در ن ،ياندانشجو

از  يپرسـتار  ينـد فراو به روز و عـدم اسـتفاده از    يضروراطالعات 

بر  يزنمشابه  يقاتتحق يرسادر . باشد يمشده  ذکر ينيبال مشکالت
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مناسـب و قابـل    يابيارزشـ روش  يکعدم استفاده از  يرنظ يعوامل

 يها مراقبتدر انجام  يمربنداشتن مهارت الزم  )۱۳،۱۸، ۱۹(قبول 

نداشتن ارتباط  ،يکاراز فشرده بودن برنامه  يناش يخستگ ،ينيبال

در رشـته   يلتحصـ  يبرا يزهانگنداشتن  ،پزشکبا  يا حرفهمناسب 

 ييتوانـا با توجـه بـه تخصـص و     يانمرب يريکارگ بهعدم  ،يپرستار

 يـان مرب ينگهـدار به جـذب و   ينمسئولدم توجه ع ،ينبالدر  ها آن

  .)۱۷،۱۸(شده است  يدتاکمجرب 

تجربـه در   نقـش  که اينحاضر و با توجه به  يقتحق يجنتابنابر 

بودن علم و عمل و مهارت بر  توأم تياهمبوده و  يهيبد يامر ينبال

 تواند يمزبده و با تجربه  يروهاين کارگيري به ،يستن يدهپوش يکس

موثر بـوده و موجـب    ياربس ياندانشجو ينيبال يها مهارت يجادادر 

 يپرسـتار اشتن دانـش  د .گردد يرانفراگدر  يادگيري يزهانگ يجادا

، لذا باشد ينم يکافاما ، الزم بوده ينيبالآموزش  يفيتکارتقاء  يبرا

 هـا  آن يتوانـائ توجـه بـه تخصـص و     با ،با تجربه يانمرب کارگيري به

  .موثر باشد ينيبالآموزش  يفيتک يشافزادر  تواند يم

 يکافمناسب و  يزاتتجهو  امکانات ،گردد يم يشنهادپ يانپادر 

 يابيارزشـ  يها فرمو  يهته ها بخشالزم در  يها مهارت کسبجهت 

  . گردند يمتنظ يآموزشو بر اساس اهداف  يبازنگر

References: 
1. Kushyar K. When do we feel stress? J Fam 1989; 

7(135): 28. (Persian) 

2. Malakooti K, Bakhshani NM, Zohravi T.  The 

relationship between job stress and depression disorder 

and anxiety of the employees of the hospitals in 

Zahedan. J Thought Behav 1987; 1 (2):76-86. (Persian) 

3. Pritchard ME, Wilson GS, Yamnitz B. What predicts 

adjustment among college students?: a longitudinal 

panel study. J Am Coll Health 2007;56(1):15-21.  

4. Faghih N. Job stress, control, containment and 

management. Shiraz: Kushamehr Publication; 1989. 

(Persian) 

5. William J. The clinical note book, using student 

portfolios to enhance clinical teaching. J Nurs Educ 

2001; 40 (3): 135-8.  

6. Nahas VL, Nour V Nobani M. Jordanian undergraduate 

nursing students' perceptions of effective clinical 

teachers. Nurse Educ Today 1999; 19: 639- 48. 

7. Benor DE, Leviof I. The development of students’ 

perceptions of effective teaching: the ideal, best and 

poorest clinical teacher in nursing. J Nurs Educ 1997; 

36 (5): 206-11. 

8. Jack BA, Kathryn A, Roberts W, Richard W. Wilson 

developing the skills to implement evidence based 

practice: a joint initiative between education and 

clinical practice. Nurse Educ Pract 2003; (3): 112-18.  

9. Simpson K, Coombs T, Avery A. Introduction the 

health of nation outcomes scales into undergraduate 

nurse perception, opportunities for development: a pilot 

project. Nurse Educ Pyractice 2004; (3): 1-6. 

10. Makarem S. Teaching effectiveness and learning 

outcomes of baccalaureate nursing students in a critical 

care practicum. Nurs Outlook 2001; 49: 43-9. 

11. Dehghani KH, Dehghani H, Falahzadeh H. The 

comparison of the clinical education problems from the 

instructors and the last - year nursing student’s view 

point. Iran J Med Educ 1997; 5 (1): 24-33. (Persian) 

12. Pour Zarea N, Erteghaee V, Fathi Azar E, Falah E. The 

effective factors on matching process between 

theoretical and practical education from the instructors 

and nursing student’s view point, Tabriz University of 

Medical Sciences. J Babol Univ Med Sci 1993; 5(2): 

24-8. (Persian)  

13. Amr M, Gilany AH, Moafee H, Salama L, Jimenez C. 

Stress among Mansoura (Egypt) baccalaureate nursing 

students.  Pan Afr Med J 2011:8 (26): 1-17.  

14. Papazisis G, Vlasiadis I, Papanikolaou N, Tsiga E, 

Sapountzi-Krepia D. Depression and anxiety among 

nursing students in Greece. Ann Gen Psychiatr 2008; 7: 

S209. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-826-fa.html


 خرم آباد يو مامائ يبررسي عوامل استرس زاي آموزش باليني در دانشجويان کارآموز پرستاري دانشکده پرستار
 

  یهاروم ییماماو  يپرستار دانشکدهدوماهنامه     1391 خرداد و تیر، 37 یپدر  یپ، دومهم، شماره ددوره  225

15. Pryjmachuk S, Richards DA. Predicting stress in pre-

registration nursing students.Br J Health Psychol 2007; 

12(Pt 1):125-44. 

16. Keyghobadi S, Salemi S, Sadri S, Mahmoodi M. The 

degree of the stressors in nursing education. Iran J Nurs 

1993; 14 (1):19-24. (In Persian) 

17. Niknam F, Abdollah Zade F, Lotfi M, Agha Zade A. 

Clinical education problems from the instructors and 

the last - year nursing student’s view point to the 

college of Nursing and Midwifery, Tabriz University of 

Medical Sciences. J Nurs Midwifery Tabriz 2001; 2:20-

6. (Persian ) 

18.   Mohammadi M, Khodaveisi M, Jafarian N, Safari 

Anvar  Z.  Clinical  education  problems  from  the  

instructors and the nursing student’s view point. J Nurs 

Midwifery Hamedan 1997; 13 (23): 43-51. (Persian) 

19. Nik Shekarnia F. Effective manager and leader. Tehran: 

Ayandesazan; 1992. P. 186-8.(Persian) 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-826-fa.html
http://www.tcpdf.org

