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 یمقاله پژوهش

   ییماماان یمان بر دانشجویبر و اطاق زایدر ل زاتنشعوامل  یبررس
  تهران یعلوم پزشک واحد یاسالم آزاددانشگاه 

  
  ٤يدا جالليش، ٣محمد زارع، ٢يفراهان ينيم فرمهيمر، ١*ادهزيدزيده يوح

 
  29/05/1395تاریخ پذیرش  03/03/1395تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

هدف از  .شوندیممواجه  يادیز يهاتنشل با یتحص نیحان در یاست و دانشجو یو مهم آموزش در علوم پزشک یبخش اساس ینیآموزش بال: هدف و نهيزمشيپ
  است. یاسالم آزاددانشگاه ، تهران یپزشکعلوم  واحد ییان مامایمان بر دانشجویبر و اطاق زایدر ل خصوصاً ینیدر آموزش بال زاتنشعوامل  ین مطالعه بررسیا

مان داشتند در سال یو زا يباردار يک واحد کارآموزیکه تجربه گذراندن  ییماما 8 یال 5ترم  يدانشجو 253 یلیتحل–یفین مطالعه توصیدر ا: كار و روشمواد 
بر اساس  زاتنش عوامل شدند. یبررس ینیبال طهیح 6در  زاتنشمرتبط با عوامل  سؤال 48و  يمشخصات فرد، مشتمل بر دو قسمت ياپرسشنامهبر اساس  1393

انس یل واریمستقل و تحل یت يآمار يهاآزمونو  ارین و انحراف معیانگیم، یفیرها از آمار توصیمتغ لیوتحلهیتجز جهت شدند. یکرت بررسیل يارتبهاس یمق
 استفاده شد. طرفهکی

، 29 ینیبالاقدامات ، 11آموزش ط یمح، 21 یآموزش يزیر، برنامه14 يفردن یارتباطات ب یموردبررس طهیح 6در ن نمره تنش یانگیسه میدر مقاها: افتهي
ترس از ، ن عامل تنشیشتریز بیطه نین حیند بود و در ایطه احساسات ناخوشایزان تنش در حین میشتریب، 19 زیرآمیتحقتجارب  و 32ند یناخوشااحساسات 

زان تنش ین میهمچن ؛ وp<0/001بود شتر یب 5 ترم درزان تنش یبود و م داریمعن ياختالف آمار 8و ترم  5 درترمزان تنش یم نیب ردار.یواگ يهايماریبانتقال 
  . p<0/036بود کمتر از مجردها  متأهلدر افراد 

و به دانشج مؤثرآموزش ، که قابل اصالح هستند ییزاتنش یطیرفع عوامل مح، انجام داد توانیمکه جهت کاهش تنش  یاقدامات ازجمله: يريگجهينتو  ثبح
 .باشدیمته یل کمیآموزش ضمن خدمت و تشک يهاکارگاه يان در جهت کاهش تنش با برگزاریمهارت مرب يت تنش و ارتقایریمد يبرا

 ییان مامایدانشجو، مانیاطاق زا، بریط لیمح، تنش: يديواژگان کل

  
 ۶۲۹-۶۲۲، ص ۱۳۹۵، مهر ۸۴ يدرپيدوره چهاردهم، شماره هفتم، په، ياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  ۰۹۱۲۵۷۲۱۲۷۰، تلفن: ييگروه ماما تهران، يپزشك علوم واحد، ياسالم آزاد دانشگاهآدرس: تهران، 
Email: yazdizadeh51@yahoo.com 

  
  مقدمه

 از مامایی یکی. ستا و نوزاد سالمت مادر ییهدف از علم ماما

 بهز نیاکه ست ا مـعلو ر ـهناز  ياهـمیختو آکی ـپزش يهاحرفه

 و ی، درك منطقتجربه، خالقیت، نشش، داهو نظیر ییهاتیقابل
گیر در بالینی يهاقضاوتبا  مامایی حرفه .)1دارد ( يدنتقاا تفکر

 .)2(شت دا هداخو ینـجن و درما سالمت يرو مستقیم ثیرتأکه  ستا
مرتبط با  يهاحرفهدر  يریادگین مراحل یترمهماز  ینیزش بالموآ

 ینیعلوم سالمت است که منجر به تکامل دانش، نگرش و مهارت بال
 یبخش اساس، ینیآموزش بال يزیربرنامه .)3( شودیمران یفراگ

                                                             
 )لدومس سندهيو(ن رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه تهران، يپزشك علوم واحد ،ييماما گروه ١
 رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه تهران، يپزشك علوم واحد ،ييماما گروه ٢
 رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه تهران، يپزشك علوم واحد ،يولوژيدمياپ و آمار گروه ٣
 رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه تهران، يپزشك علوم واحد ،ييماما گروه ٤

الزم در  يهاو مهارت يجاد توانمندیرا در ا یآموزش پزشک
و وجود هرگونه  دهدیل میتشک یعلوم پزشک يهاان رشتهیدانشجو

 یدگیتنکند. یآموزش را دچار مشکل من بخش، یامشکل در 
ن یاعتقاد بر ا عموماً ).4(باشد ین موانع میاز ا یکیاسترس)  -(تنش

ل با یدر طول دوره تحص یان علوم پزشکیاست که دانشجو
در  ییان مامایگردند. دانشجویممواجه  يادیز يهااسترس

بر) و یمان، اطاق درد (لیشامل اطاق زا ینیمختلف بال يهاطیمح
 ینفراوا ینیبال يعملکردهانند و یبیممختلف آموزش  يهادرمانگاه
ا هطین محیره دارند. هرکدام از ایقات و غینه، تزریمان، معایمانند زا
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 يرو تواندیکه مدر خود دارند  ی، منابع استرس فراوانعملکردهاو 
لکرد داشته و عم یاثرات منف انیدانشجو ینیت بالیو موفق يریادگی

و بروز  یلیسبب افت تحص، الشعاع قرار دهدرا تحتشان حیصح
ن ی. همچنگردد هاآندر  ینامطلوب و اختالالت جسم يرفتارها

 آموزشمانند بها ندادن به  یدهد عواملیممطالعات نشان  یبررس
دان ، فقیاندازه کافبه ینیان بالی، در دسترس نبودن مربینیبال

دانشکده، امکانات و عملکرد  ینیان آموزش بالیم یهماهنگ
چون در دسترس نبودن  ین عواملیو همچن یآموزش يهامارستانیب

 يهاقیتشو يریکارگو عدم به یآموزش يازهایرفع ن يبرا یمرب دائم
دگاه یاز د ینیعنوان مشکالت آموزش بالدانشجو، به يالزم برا
رفع  ين گام برایکه اولیی). ازآنجا2(ان مطرح شده است یدانشجو

 رمؤثد عوامل یان آموزش بایمتصدباشد، یم هاآنمشکالت، شناخت 
ا بازدارنده را ی یو عوامل منف ینیت آموزش بالیو کمت یفیبر ک

 مشکالت موجود یین شناسایند. عالوه بر اینما یفو معر ییشناسا
رفع و اصالح آن موجب  يان و اقدام برایدانشجو ینیدر آموزش بال

 يت افراد ماهر و ارتقایو ترب یبه اهداف آموزش یابیبهبود دست
 ییت آموزش مامایبا توجه به اهم گردد.یم یت خدمات مراقبتیفیک

 تیفیتالش در جهت بهبود ک، جامعه و بهداشت سالمت يدر ارتقا
به نظر  يضرور ینیآموزش بال طهیدر ح باألخص ن گروهیاآموزش 

زا در عوامل تنش یبررس باهدفق حاضر ین تحقیبنابرا .رسدیم
ان میو اتاق زا )اتاق درد(بر یدر ل ییان مامایدانشجو ینیآموزش بال
  انجام شد.

  
  و روش کارمواد 
 262انجام شد و  1393در سال  یلیتحل -یفیتوص ن مطالعهیا

 5 يهاآزاد تهران که در ترم یدانشگاه علوم پزشک ییمامادانشجو 
مطالعه  وارد ي، با روش سرشماربودندل یمشغول به تحص 8 یال

ل کامل نبودن از مطالعه خارج شدند و یپرسشنامه به دل 9شدند و 
 پرسشنامه صورت گرفت. 253 يمطالعه بر رول یوتحلهیتجز

حد واک یتجربه گذراندن حداقل وارد مطالعه شدند که  یانیدانشجو
 يابزار گردآوررا داشتند. مان یبر و اتاق زایدر ل ینیبال يکارآموز

که با استفاده از منابع  بودپژوهشگر ساخته  يها، پرسشنامهداده
و با توجه به  ینیآموزش بالنه یشده در زمو مطالعات انجام یعلم

زار ) ابیی(روا ید اعتبار علمییتأجهت  د.یم گردیاهداف پژوهش، تنظ
نفر  10د ییتأاز روش اعتبار محتوا استفاده شد و به  هاداده يگردآور
ب یرن ضییتع يد و برایرس يو پرستار ییماما یعلمئتید هیاز اسات

، دیبازآزمون استفاده گرد –ن پرسشنامه از روش آزمون یا ییایپا
نفر از  25ار یروز در اخت 10در دو مرحله به فاصله  هاپرسشنامه

مان را گذرانده بودند، داده شد  و یزا يکه واحد کارآموز یانیدانشجو
 يب آلفاید ضریکرونباخ حاصل از دو آزمون برآورد گرد يآلفا

رسشنامه سؤاالت پ آمد. به دست  =r 87/0حاضر کرونباخ در مطالعه 
 يرهایسؤال در مورد متغ 9بخش اول شامل مشتمل بر دو بخش بود 

 6زا در رامون عوامل تنشیسؤال پ 48و بخش دوم شامل  يفرد
)، هیگو 4( یط آموزشیشامل مح یموردبررس يهاطهیح .بودطه یح

 يزیر)، برنامههیگو 6ز (یرآمی)، تجارب تحقهیگو 7( ين فردیارتباط ب
ات ی) و تجربهیگو 12ند (یاحساسات ناخوشا)، هیگو 7( یآموزش

بر اساس مطالعات  یموردبررس يهاطهیح .باشدی) مهیگو 12( ینیبال
ان علوم یدانشجو ياسترس بر رو ینه بررسیکه در زم یو مقاالت

   قرار گرفت. موردمطالعهانجام شده بود  یپزشک
رت کیل يارتبهاس یمق يه بر مبنایبه هر گو یازدهیشاخص امت

ه یدر نظر گرفته شد و به هر گو )ادیچ، کم، متوسط، زیه(سطح  4در 
که نمره  ییه هایگو ؛ وتعلق گرفت 4ک و حداکثر یاز حداقل یامت

ان در یشتر دانشجویاسترس ب دهندهنشانکردند یمافت یدر يشتریب
ب طرح و یاطالعات پژوهش پس از تصو يآورجمعطه بود. یآن ح

است یبا ر یز هماهنگیدانشگاه و ن یاجازه از طرف معاونت پژوهش
 ن اخالقیت موازیمنظور رعاشد. بهانجام  یدانشکده و معاونت آموزش

ان از یشد و دانشجو يآوربدون نام جمع هاپرسشنامهژوهش، پ
را  هاپرسشنامهداشتند و  یشرکت در پژوهش و اهداف آن آگاه

دن شل یجهت تکم هاپرسشنامهل کردند. یتکم ياریصورت اختبه
  ط داده شد. یان واجد شرایبه دانشجو يکارآموز يواحدهادر 

ورژن  SPSS يافزار آماراز نرمل اطالعات یوتحلهیمنظور تجزبه
 یفیتوص اهداف مطالعه از آمار یبررس ياستفاده شد و برا 18

ل یمستقل و تحل یآزمون ت( یلیو تحل ار)ین و انحراف معیانگیم(
 يازنظر آمار p<0/05استفاده شد.) ANOVAطرفه (کیانس یوار
  د.یگرد یدار تلقیمعن

  
  هاافتهي

د ن افرایشتریدهد که بیمها نشان افتهی يعوامل فرد یبررس
 35,8. )درصد 77,5(ساله هستند  20-25 یکننده در رده سنشرکت

ه یبق اند؛ وبوده(باال)  8 درصدترم 23,7ن) و یی(پا 5درصد افراد ترم 
 یدرصد افراد در منزل شخص 96,4حضور داشتند.  7و  6 درترمافراد 

 34,8درصد افراد مجرد و  65,2. اندداشتههمراه با خانواده، سکونت 
درصد افراد پدرانشان شغل آزاد  55,8. اندبوده متأهل هاآندرصد 
درصد افراد  85. اندبودهکار یها بدرصد آن 2,8و فقط  اندداشته

 یزان تنش کلین نمره میانگیسه می. مقااندبودهدار مادرانشان خانه
طه یزان تنش در حین نمره میانگین میشتریها نشان داد که بطهیح

 ینیب اقدامات بالی) است و بعد به ترت32ند (یاحساسات ناخوشا
 )، ارتباطات19ز (یرآمی)، تجارب تحق21( یآموزش يزیر)، برنامه29(
ز یطه نی) قرار دارند. در هر ح11ط آموزش (یو مح )14( ين فردیب

 زا، ترس از انتقالن نمره عامل تنشیانگین میشتریب بیبه ترت
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 يجالل دايش زارع، محمد ،يفراهان ينيفرمه ميمر زاده،يزدي دهيوح
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شدن  ی)، طوالن3,28نوزاد ( يای)، اح3,31ردار (یواگ يهايماریب
)، 3,35کادر بخش به دانشجو ( یاحترامی)، ب3,84ل (یدوران تحص

) 3,10نامطبوع بخش ( ي) و بو2,47( یمربارتباط برقرار کردن با 
ن نمره یانگیدر م يداریمعن يتفاوت آمار یج آزمون تیاست. نتا

و باالتر نشان  8ان ترم ین) با دانشجویی(پا 5ان ترم یتنش در دانشجو
شتر بود ین) بیی(پا 5ان ترم یزان تنش در دانشجویداد و م

)p<0/001ان ین دانشجوینشان داد که ب یج آزمون تین نتای) همچن
دار وجود دارد یمعن يزان تنش اختالف آماریم ازنظر متأهلمجرد و 

ج ی). نتاp<0/036کمتر است ( متأهلان یزان تنش در دانشجویو م
در رابطه  يداریمعن يطرفه اختالف آمارکیانس یل واریآزمون تحل

ن،  محل سکونت و سن یت شغل والدیزان تنش و وضعیبا م
    ).p>0/05ان نشان نداد (یدانشجو

  

  آزاد واحد تهران یدانشگاه علوم پزشک ییان مامایبر دانشجو یمختلف موردبررس يهاطهیحزان تنش در ین میانگیسه میمقا): ١نمودار (
  

 یدانشگاه علوم پزشک ییان مامایطه بر دانشجویمربوطه) در هر ح يه هایزا (گون نمره تنش بر اساس عوامل تنشیانگیسه میمقا ): ۱جدول (
  آزاد واحد تهران

  نیانگیم  طهیمربوطه در هر ح يه هایگو  هاطهیح

  ين فردیارتباطات ب

 2,47. 2  یمرب
 1,58  مددجو
 2,03  ماماها

 2,39  پزشکان
 1,59  یپرسنل خدمات

 2,24  مسئول بخش
 1,55  هارشتهر یان سایدانشجو

  یآموزش يزیربرنامه

 2,86  یتوسط مرب یابیاز نحوه ارزش یعدم آگاه
 2,80  يوآمد به کارآموزمشکالت رفت

 2,99  يدر کارآموز یسرگردان
 3,05  ینیآموزش بال يهافتیشنامناسب بودن 

 3,84  لیشدن دوران تحص یطوالن
 3,08  یو عمل يورتئ يهاآموختهن یعدم تطابق ب

 2,52  يک دوره کارآموزیدر طول  یثابت نبودن مرب

  ط آموزشیمح

 2,67  مارستانینبودن ب یآموزش
 3,53  ینیط بالیدر مح یعدم وجود امکانات رفاه

 3,10  نامطبوع بخش يبو
 2,39  مانیبر و زاینبودن با اطاق لآشنا 
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  نیانگیم  طهیمربوطه در هر ح يه هایگو  هاطهیح

  ینیاقدامات بال

 2,00  يریگرگ
 2,24  نالیتوشه واژ

 1,50  قاتیتزر
 2,05  بریکنترل ل

 2,93  ماران پرخطریکنترل ب
 2,43  مان نوزادیزا

 1,75  خروج جفت
 2,75  یاتومیز یاپ
 2,86  یاتومیز یم اپیترم

 3,28  نوزاد يایاح
 2,65  در عمل يورتئعدم امکان کاربرد 

 2,58  ا پزشکیماران از جانب ماما یب یمراقبت ناکاف

  ندیاحساسات ناخوشا

 2,92 ینیترس از اشتباه در اقدامات بال
 3,35  رداریواگ يهايماریبترس از انتقال 

 2,71  ق دارویترس از احتمال اشتباه در تزر
 3,15  ا نوزادین یترس از مرگ جن

 3,06  ترس از مرگ مادر
 2,26  بریدن مادران در لیو درد کش يقراریب

 1,95  مارانیتضاد و کشمکش با ب
 2,61  استاد یو مهارت کاف یعدم آگاه

 1,91  یلیعدم عالقه به رشته تحص
 2,48  یقبل ینیبال يهاآموختهدر  یعدم مهارت کاف

 2,86  ینیط بالیف در محیمشخص نبودن شرح وظا
 2,94  هارشتهر یان ساین شما و دانشجویض پرسنل بیتبع

  ینیتجارب بال

 3,27  ماریدر حضور ب یتذکر مرب
 2,88  انیر دانشجویدر حضور سا یتذکر مرب

 2,27  در حضور پرسنل بخش یتذکر مرب
 3,30  از دانشجو یت مربیحماعدم

 2,91  یکادر بخش به مرب یاحترامیب
 3,35  کادر بخش به دانشجو یاحترامیب

  
  . متأهلان مجرد و ین دانشجویزان تنش بین میانگیسه مین مقایبه باال و همچن 8و ترم  5ترم نیبزان تنش ین میانگیسه میمقا: )۲(جدول 

  نیانگیم  تعداد  ریمتغ
  tآزمون   نیانس لویوار یآزمون همگن

f 
سطح 

 يداریمعن
T 
تفاوت   df  مستقل

 هانیانگیم
p-value  

  133  78  5ترم 
به  8ترم  0,001 11,30 205  3,50  0,19  1,71

 باال
129  122  

  128  165  مجرد
0,301  0,58  2,105  251  6,32  0,036  

  122  88  متأهل
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  يريگ جهيبحث و نت
زان تنش در ین میانگیسه میحاصل از پژوهش با مقاج ینتا

 يزا بران عامل تنشیشتریمختلف نشان داد که ب يهاطهیح
نمره  نیانگیند (با میطه احساسات ناخوشایان، مربوط به حیدانشجو

و همکاران هم سو است.  يج مطالعه اخوان اکبریاست که با نتا )32
ش ط آموزیطه محیحزان نمره تنش مربوط به ین میانگین میکمتر
ن یشتریند بیطه احساسات ناخوشای. در ح)11ن نمره یانگیبا م(است 

) 31/3±91/0ردار (یواگ يهايماریعامل تنش، ترس از انتقال ب
را  رداریواگ يهايماریباز انتقال  یز نگرانیو همکاران ن ياست. تقو

اند کردهند ذکر یطه احساسات ناخوشاین منبع استرس در حیترمهم
، ين فردیطه ارتباطات بی) که با مطالعه ما همسو است. در ح4(

 ین نمره تنش را به ارتباط برقرار کردن با مربیشتریان بیدانشجو
جاد استرس یز در مطالعه خود این ی). ساک47/2±00/1( اندداده

 یربن میب مؤثرر یفه و وجود ارتباط غین انجام وظیدر ح یتوسط مرب
 يرستاران پین دانشجویزا بن عامل تنشیشتریعنوان بو دانشجو را به

ز در مطالعه خود ارتباط برقرار کردن ین  ي). نظر8است (عنوان کرده 
طه ین حی) در ا87/2±00/1زا (ن عامل تنشیشتریرا ب یبا مرب

با مطالعه ما در  يو نظر یج مطالعات ساکی) نتا9است (دانسته 
است. در مطالعه  و دانشجو هم سو ین مربیر رابطه بیتأثخصوص 
 ینیبال یکننده معتقد بودند که مربان شرکتیدانشجو %32دالرام  

 ینیان بالیمرب يبرا احتماالً). 10دهد (یمش یاسترس دانشجو را افزا
 يهامارستانیبنامناسب مثل کار کردن در  يط کاریوجود شرا
زا است و ، تنشيو عدم ثبات کار یردانشگاهیغ یا حتیمختلف و 

 انیکه مربیشود. درحالیمبالطبع تنش به دانشجو هم منتقل 
ب تواند عواقیم، با توجه به نوع شغل خود که استرس و تنش ییماما

 د بتوانند در کاهشیجاد کند، بایدر مراقبت از مادر و نوزاد ا ینامطلوب
 ها نقشدر آن يریادگیل یان در جهت تسهیتنش و اضطراب دانشجو

  فا کنند. یا يامدهع
نش ن نمره تیانگیم یج بررسی، نتایآموزش يزیرطه برنامهیدر ح

ن شدن دورا یزا مربوط به طوالنن عامل تنشیشتریدهد، بیمنشان 
د اذعان ی) است. با84/3±52/0ن نمره تنش (یانگیل، با میتحص

ح است یصح يزیرآموزش، بر اساس برنامه و اساسه یداشت که پا
د در نظر گرفت طول مدت یطه باین حیکه در ا يمواردازجمله 

و رنیازااز در هر رشته است. یمورد ن يهاآموزشل متناسب با یتحص
که  ییهامارستانیح مثل بهره بردن از بیصح یآموزش يزیربا برنامه
شود که یمدارند باعث  يشتریب یمانیها آمار زامان آنیبخش زا
 موقعاز خود را پر کنند و بهیمان مورد نیموقع آمار زاان بهیدانشجو

رش تعداد دانشجو متناسب با ین پذیل شوند و همچنیالتحصفارغ
زان استرس یتواند میماست که  يموارد ازجمله یامکانات آموزش

  ان را کاهش دهد.یدانشجو

زان تنش ین میانگیجدول م یبررس یط آموزشیطه محیدر ح
 ینیط بالیدر مح یاهدهد، عدم وجود امکانات رفیمنشان 

ان است در یدانشجو ين عامل تنش برایشتری) ب97/0±53/3(
زا عدم ن عامل تنشیشتریز بیو همکاران  ن يمطالعه اخوان اکبر
) گزارش شده 02/3±1/1ن نمره (یانگیبا م یوجود امکانات رفاه

 6/70ز یداشت. در مطالعه دالرام  ن یخوانهماست و با مطالعه ما 
 یدر بخش کاف یان معتقد بودند که امکانات رفاهیدانشجو درصد

ان معتقد بودند یدانشجو %54ز یان  نی). در مطالعه فتوک10ست (ین
وه ان گریاست. دانشجو یان ناکافیدانشجو يبرا یکه امکانات رفاه

ز ا يادیزمان ز ینیبال يهامهارتآوردن  به دست يبرا یعلوم پزشک
 لین دلیگذرانند به همیم هامارستانیبل خود را در یدوران تحص

 اعم یکاف يبه فضا ياحرفهو  یشخص يازهایجهت برآورده کردن ن
مناسب جهت مطالعه در  يو فضا يکن، غذاخوراز رخت

و  هادانشگاه یت آموزشیریاز دارند که بهتر است مدیها نمارستانیب
طه یح ). در11رند (یبگن خصوص در نظر یدر ا يریها تدابمارستانیب

 نیدر ح ییان مامایکه دانشجو یبر اساس اقدامات ینیاقدامات بال
ده یپرس یشوند سؤاالتیممان با آن مواجه یو زا يباردار يکارآموز
ان یطه مشخص شود. دانشجوین حیزا در ان عامل تنشیشتریشد تا ب

ن نمره یانگیا نوزاد  با میطه را به احین حین نمره تنش در ایشتریب
ن عامل یشتریز بیو همکاران ن ی. ارفعاندداده) 28/3±28/0تنش (

 مادر( یبحران يهاتیوضعبا  شدنمواجهان را یدانشجو يزا براتنش
) و 12( اندکرده)، گزارش 13/3±79/0ن انجام کار (یدر ح )و نوزاد

 نداشتنو همکاران  يدیدر مطالعه مر داشت. یخوانهمبا مطالعه ما 

ن نمره تنش را یشتریب) 57/3±3/1ماران (یب از مراقبت در مهارت
با  شدنمواجهنوزاد و  يایکه احیی). ازآنجا2داشته است (

است که  ين مواردیترمهممادر و نوزاد ازجمله  یبحران يهاتیوضع
 يآن ضرور یشود، توجه به آموزش عملیممان با آن روبرو یعامل زا
د یبا ییماما ياست که دانشجو ییهامهارتن یترمهماز  یکیاست و 
 حیبا آن، با انجام اقدامات صح شدنمواجهاموزد تا در صورت یآن را ب

د استرس خو چراکهرا تجربه کند  ي، تنش و استرس کمترینیبال
 یو بحران یاورژانس يهاتیوضعباعث عملکرد نادرست شده و در 

طه یح در جبران شود.رقابلیغجاد عوارض یممکن است باعث ا
بخش  کادر یاحترامیب بیان به ترتیز دانشجویز نیرآمیتجارب تحق

دانشجو از  یت مربیحماعدم) 35/3±91/0به دانشجو (
با مطالعه  ؛ کهدانندیمزا ن عوامل تنشیشتری) را ب95/0±30/3(
 ي). در مطالعه اخوان اکبر13دارد ( یخوانزدان خواه همیدوار و یام

) 6/3±39/1در حضور پرسنل و پزشکان ( یز تذکر مربیو همکاران ن
 ی) و با مطالعه ما همخوان1است (زا بوده ان تنشیدانشجو يبرا

ک یکه فقط ( 5ترم نیبزان تنش ین میانگیسه میداشت. مقا
به باال نشان  8و ترم  اند)گذراندهمان را یو زا يباردار يکارآموز
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تر بوده است باال يهاترمشتر از یب 5 درترمزان تنش یدهد که میم
که  يامطالعه .)p<0.001(دار دارد یاختالف معن يو ازنظر آمار
انجام داده،  يدر عربستان سعود یان پزشکیدانشجو يحمزه بر رو

 يزان استرس، ارتباط آماریو م یلیترم تحصنیبدهد که یمنشان 
زان یاز م یلیترم تحصشیافزادار مشاهده شده است و با یمعن

ج مطالعه ما هم ی) و با نتاp<0.001) (14(استرس کم شده است 
سه یبود. مقا 5و باالتر کمتر از ترم  8 درترمزان تنش یسو بود. م

نش زان تیدهد که میمنشان  تأهلت یزان تنش با وضعین میانگیم
 )128ن یانگیبا م(ن یکمتر از مجرد )122ن یانگین (با میمتأهلدر 

   .)p<0.036(دهد یمدار نشان یمعن ياست و اختالف آمار
جه یتوان نتیمق ین تحقیا يهاافتهیج حاصل از یبا توجه به نتا
، دچار تنش یمختلف موردبررس يهاطهیحان در یگرفت که دانشجو

 یان علوم پزشکیزان تنش در دانشجویکاهش م يهستند.  برا
ع منابن مطالعه)، با توجه به شناخت ی(جامعه هدف ا ییبخصوص ماما

ان یرد تا دانشجویدر جهت مقابله با آن صورت گ ید اقداماتیتنش،  با

نجام کارآمد، به ا يرویک نیعنوان ل بهیبتوانند پس از فراغت از تحص
الزم جهت  يهاآموزشان ید به دانشجویف خود بپردازند بایوظا

ه داده شود تا بتوانند در مقابل ینیبال يهاطیمحمقابله با استرس در 
که در حال یخصوص وقتزا، خود را آرام کنند بهعوامل استرس با

ند در کار یا با احساسات ناخوشایهستند و  ینیانجام اقدامات بال
 کنندهکمکتواند یممشاوره  يهاکالس يشوند. برگزاریممواجه 
 باشد. 
  

 يتشکر و قدردان
ب یاز طرح مصوب با کد تصو یمطالعه حاضر بخش 

کننده نیتأمباشد و یم 1/5/1393خ یدر تار 51361920901006
 یواحد علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم یآن معاونت پژوهش یمال

 و یپژوهش -ین واحد آموزشین ایمسئول يباشد. از همکاریمتهران 
  .میمانه سپاسگزاریصم ییز مامایان عزیدانشجو
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Abstract 
Background & Aims: Clinical education is an important part of medical education .Students during their 
study are usually facing with a lot of tension. The purpose of this study was to determine the stressors 
in clinical education on midwifery students of Tehran Medical Science Branch, Islamic Azad University. 
Materials & Methods: In this cross - sectional analytic descriptive study, 253 midwifery students who 
were at their 5 to 8 semester studies and who have passed at least one clinical course of labor and 
delivery, were selected in 2015. The questionnaire consisted of two parts, demographic profile and 48 
questions related to stressors in six domains. The stressors were evaluated based on the Likert scale. To 
analyze the data, descriptive statistics, mean and standard deviation, and statistical tests of independent 
t- test and one way ANOVA, were applied.  
Results: Comparing the average rate of stresses in 6 areas, we found that the most frequent stressors can 
be classified as: Inter personal communications 14, educational planning21, educational environment 
11, clinical practice 29, unpleasant feelings 32, and humiliating experiences 19. Maximum stressors 
were in unpleasant an emotion, which is the highest stress factor, fear of transmission of infectious 
diseases was included at this factor. Comparing tensions between the 5th and 8th semester students 
showed that the tension level in the 5th semester students was more than the 8th p <0/001, and the tension 
in married students was less than single students p <0/036. 
Conclusion: To reduce stress, we should eliminate the stressful environmental factors by holding 
workshops and training committee for the students of midwifery.  
Keywords: Stress – labor and delivery room - midwifery students. 
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