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 ي مرورمقاله 

  دانشجویان پرستاري در بالین: مطالعه مروريو ترس استرس منابع 
  

  ٢، آزاد رحماني١*ابراهيم علي افسري ممقاني
 

  22/04/1398تاریخ پذیرش  08/02/1398تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ي باشد. براي حل چنين مشکلمي هاآناي شدن توسط دانشجويان پرستاري در بالين از موانع مهم يادگيري و حرفه شدهتجربهاسترس باالي  :هدف و زمينهپيش
بندي منابع استرس مرور و جمع باهدفرسد، که مطالعه حاضر يمدانشجويان در محيط باليني ايران ضروري به نظر  ي منابع ترس و استرسبنددستهشناسايي و 

  دانشجويان پرستاري در بالين انجام شد.  و ترس
ي هاسالدر بازه زماني  Irandoc, Iranmedex, Magiran, SID, Google scholar، Elsevier، ProQuest، Scopus يهاداده پايگاه در متون مرور در :کارروش 
  استرس دانشجويان پرستاري در بالين پرداخته بودند.مقاله معيارهاي ورود به مطالعه را کسب کردند که به منابع ترس و  ۲۸، ۲۰۰۰-۲۰۱۷
عنوان يکي از منابع ترس و استرس دانشجويان در دوره تحصيلي يادکرده بودند. ترس از انجام اشتباه کار از منابع مهم بيشتر مطالعات ورود به بالين را بهها: يافته

نايي با بخش و يا تجهيزات و حتي ارتباط با بيماران، پرستاران و ساير کادر درماني نيز از منابع ترس و استرس دانشجويان موقع حضور در بالين بود. هرچند ناآش
  شده بود.ييشناساعمده ترس و استرس دانشجويان 

بالين   مراقبت دراحساس نداشتن حامي مناسب در بالين توسط دانشجو و کمبود اعتماد به صالحيت نظري و عملي در دانشجو براي انجام گيري: يجهنتبحث و 
و نيز آموزش  ربهباتجباشد. آشناسازي دانشجويان با محيط باليني قبل از ورود به بالين، استفاده از مربيان دلسوز و  هاآنهاي ها و استرستواند ريشه بيشتر ترسمي

  باشد. کنندهکمکتواند در کسب تجارب باليني مثبت توسط دانشجويان ي مقابله با استرس ميهاروش
 آموزش باليني، استرس، ترس، دانشجويان پرستاري، آموزش پرستاري کلمات کليدي:

  
 ۴۷۳-۴۸۴، ص ۱۳۹۸شهريور ، ۱۱۹درپي پي، شماره ششم، دوره هفدهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۲۱۲۲۷۵۵۵۱ پرستاري، تلفن:گروه آموزش ، دانشگاه علوم پزشکي مراغهمراغه، : آدرس مکاتبه

Email: Ealiafsari@gmail.com 

  
  مقدمه

افراد  يول ؛خود را داردمخصوص به  يهااسترس ياهر حرفه
 ،يپرستاردر حرفه خصوص مربوط به سالمت به يهاحرفهشاغل در 

. )۱(کننديتجربه مرا  يشتريب يبا عواقب سالمت يهااسترس
ز نسبت به ين يان پرستاريدانشجو دهدينشان م هايبررس

 يادياسترس ز خود ياتوسعه حرفه يها برار رشتهيساان يدانشجو
  .)۲(کننديرا تحمل م

اختالالت  توانديان ميشده توسط دانشجوتجربه يهااسترس
ها يهرچند بررس )۳(جاد کنديا هاآن يرا برا يو رفتار ي، روانيکيزيف

اد جيبر اان يتوسط دانشجو شدهتجربه يهااد استرسيز ريتأثبر 
که  يادي. استرس ز)۴(کننديد ميان تأکيدانشجو در ياختالالت روان

                                                             
  مراغه (نويسنده مسئول) يدانشگاه علوم پزشک ،ي، گروه آموزش پرستاريار پرستارياستاد ١
  زيتبر يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار ، دانشکدهيجراح يداخل يار، پرستاريدانش ٢

 توانديم کننديتجربه م ينين دوره آموزش باليان در ايدانشجو
  .)۵(قرار دهد ريتأثز تحت يرا ن هاآن يريادگيت يفيو ک يوربهره

 ،انياسترس دانشجو شده در رابطه باييسه منبع مهم شناسا
، ترس از نقص در آموزش، يابي(ارزشيشامل منابع استرس  دانشگاه

ر، ترس (کاينيره)، منابع استرس باليو غ يمشکالت مربوط به بارکار
 ر افراديمار، ارتباط با سايا رنج بيبه مرگ و  ياز خطا، پاسخ منف

ره) و منابع استرس يو غ شگاهيمانند پزشکان، کادر آزما سازمان
ل و ين کار و تحصي، عدم تعادل بيشکالت مال(ميو اجتماع يشخص

 را يشتريان استرس بيان دانشجوين ميکه از ا )۶, ۴(ره) هستيغ
  . )۴(کنندير منابع استرس تجربه مين نسبت به سايدر بال

و   يدر آموزش پرستار ينيکه آموزش بال يتيل اهميبه دل
و کسب و  )۷(انيدانشجو يو تفکر انعکاس يپرورش تفکر انتقاد
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از  .دارد )۸, ۷(انيدانشجو ينيت باليو صالح يات حرفهيتوسعه هو
 منابع استرس ييشناسا يبراه متون يبر اساس توص يطرف

 ييهان استرسيچن يمنف ريتأثو با توجه به  )۹(نيان در باليدانشجو
 يوربهرهکاهش و ن يدر بالان يو تمرکز دانشجو يريادگي بر

   .دين مطالعه انجام گرديا )۱۰(هاآن
 يهااسترس يبر رو يتمرکز کمتر شدهانجاممطالعات 

تند داش ينيط باليدر مح خصوصبهان و يتوسط دانشجو شدهتجربه
 زيران را نيا يان پرستاريدانشجو يهااسترسکه  يمرور و مطالعه

 يگر مطالعات مروريافت نشد. از طرف ديقرا داده باشد  موردتوجه
ه ا بيبه موضوع پرداخته بودند و  يکم صورتبها يز ين شدهانجام

بته نپرداخته بودند. ال ينيط باليدر مح صرفاًان يدانشجو يهااسترس
رس که منابع است يز توجه شود که مقاالتين نکته نيبه ا يستيبا
 يقرار دهند به زبان فارس يموردبررسران يان را در ايدانشجو ينيبال

ن يوارد نشده بودند و ا يقبل يبودند که در مطالعات مرور شدهچاپ
استرس و ترس  يرا منابع اصل هاآند بتوان يمنابع استرس که شا

ران قلمداد کرد در مطالعه حاضر وارد يا ينيط باليان در محيدانشجو
 و ترس منابع يبنددسته و ييشناسا باهدفشدند. مطالعه حاضر 

  د.يران انجام گرديا ينيبال طيمح در يان پرستاريدانشجو استرس
  

 يروش بررس
 ,Irandoc, Iranmedex يهاگاه دادهيدر مرور متون  در پا

Magiran, SID ,Google  scholar ،Elsevier  ،ProQuest ،
Scopus بودند و به  دسترسصورت متن کامل در که به يمقاالت
 nursing، يهادواژهيشده بودند با کلچاپ يو فارس يسيزبان انگل

students, stress ،Clinical Practice, Nursing Education, 

Clinical Education Nursing Students,fear, Stressors,  و
ان ي، استرس، ترس، دانشجوينيآموزش بال يهادواژهيبا کل يدر فارس
مورد جستجو ۲۰۱۷- ۲۰۰۰سال  ين در بازه زمانيبال و يپرستار

ان از يترس دانشجوان منابع استرس و يکه به ب يقرار گرفت و مقاالت
ودند ل شده بيالتحصفارغکه تازه  يا پرستارانيان و يدگاه دانشجويد

آن  يهاترسو  هااسترسو  ييو تجارب مربوط به دوران دانشجو
که در  يمقاالتوارد مطالعه شدند.  دوران را در ذهن خود داشتند

ا از تجارب يان و ي، مربينياز تجارب پرستاران بال صرفاً هاآن
ر هها استفاده شده بود، وارد مطالعه نشدند. ر رشتهيان سايجودانش
 ين بررسيداشت در ا يمطالعه ما سازگار باهدف يامطالعه نوع

 يهااسترس و ترس ييقرار گرفت تا ما را در شناسا مورداستفاده
ا ير دند شدهانجاممطالعات کنند.  يارين يدر بال يان پرستاريدانشجو

مطالعه سازگار بودند وارد مطالعه  باهدفران که يدر ا خصوصبهو 
ر نکه ديا ايدر دست رس نبود و  هاآنکه متن کامل  يمقاالتشدند. 

 ييهاکه به زبان يز مقاالتيشده بودند و نها ارائها کنفرانسيش و يهما
چاپ شده بودند از مطالعه خارج  يسيو انگل يجز فارسبه يگريد

چاپ شده بودند  يکه در مجالت معتبر و علم يمقاالت شدند.
در  آمدهدستبه يهاها و ترسقرار گرفتند. استرس مورداستفاده

قل که حدا يمهم ينيبال يهاو منابع استرس و ترس يفيمطالعات ک
 عنوانبهکسب کرده باشند،   يرا در مطالعات کم ينمره خط مرز

دند. وارد مطالعه ش يان پرستاريدانشجو ينيمنابع ترس و استرس بال
ا نبودند م يبرا ياست که چند مقاله مرتبط که قالب دسترس ذکرقابل

 يهاافتهيبا  ي، همپوشانهاآنده يوجود داشت که با توجه به چک
 نيداشت که در مطالعه حاضر وارد شده بودند و از ا ير مطالعاتيسا

  کرد.يبه مطالعه وارد نم يب جدينظر آس
ز آورده شده است ، از يک نيشماره  جدولطور که در همان

مقاله توانست ۲۸ه به دست آمد ياول يمقاله که در جستجو ۷۶۱
 يهادواژهيرا کسب کند. در مرحله اول مقاالت با کل يارهاي بررسيمع

 هاآنان يد سپس مقاالت مشترك از ميگرد يآورجستجو شده جمع
 شدهيآورن مقاالت جمعيعناو يخارج شد. در مرحله بعد

 ينيکه در مورد منابع استرس بال يقرار گرفتند و مقاالت يموردبررس
 يبا اهداف مطالعه سازگار ينوعا بهينبودند و  يان پرستاريدانشجو

ده مقاالت موردمطالعه ينداشتند از مطالعه خارج شدند. سپس چک
ند و در دقرار گرفت و مقاالت نامربوط به مطالعه کنار گذاشته ش

 اريدر اخت يينها يه براي بررسياول يت بعد از بررسمرحله آخر مقاال
و  يآورن مطالعه دو محقق در جمعي. در ادوم قرار گرفت سندهينو

و  ورود يارهايبر اساس مع داشتند که يج نقش اساسيل نتايتحل
ورود به مطالعه را  يالزم برا يارهايمقاله مع ۲۸ ،شدهانيبخروج 

  کسب کردند.
  

  راهبرد جستجو: )۱( جدول
  ۷۶۰  هياول يج جستجوينتا

  ۲۳۸  مقاالت مشترک
  ۳۵۱  رد شده بر اساس عنوان

  ۹۶  دهيرد شده بر اساس چک
  ۴۸  رد شده بر اساس متن
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  ۲۷  شدهانتخابمقاالت 
  

  هاافتهي
در مورد منابع استرس و ترس  شدهانجام يهايبررسج ينتا
در جدول شماره دو آورده شده  ينيبال يهاطيان در محيدانشجو

ا و سپس مطالعات يدر دن شدهانجاماست. در ابتدا مطالعات مرتبط 
است.  شدهارائهران بر اساس زمان مطالعه در جدول يدر ا شدهانجام

 دهشتجربهک بودن منابع ترس و استرس ينزددهنده ج نشانينتا
باشد؛ هرچند شدت مشکل يشتر کشورها ميان در بيتوسط دانشجو

مختلف تفاوت داشت.  ينه در کشورهايبا توجه به متفاوت بودن زم
ان از ارتباط با يان، وجود ترس دانشجوين ميدر ا توجهقابلنکته 

موارد استرس و ترس از ارتباط با پزشک  يمار و در برخيپرستار و ب
ران بود که نسبت به يدر ا شدهانجامدر مطالعات  ير کادر درمانيو سا

ه بود ک يا مورديبرخوردار بود و  يشتريگر از شدت بيد يکشورها
  نشده بود.  ياگر به آن اشارهيدر مطالعات د

  
  ينيط آموزش باليان در محيدر مورد منابع ترس و استرس دانشجو شدهانجامج مطالعات ينتا): ۲جدول (

  جينتا  عنوان  هانمونه  نوع مطالعه  سال  نام

Arpanantikul & 

Pratoomwan  
  دانشجو  )ي(فنومنولوژيفيک  ۲۰۱۷

Clinical Learning 

Experiences of Second-Year 

Thai Nursing Students: 

APhenomenological Study 

ترس از انجام اشتباه کار از تجارب 
د ياست که با تأک يان پرستاريدانشجو

ن ترس يبر  عدم آلوده کردن کار ا يمرب
ان با کار يکرد. دانشجويشتر ميرا ب

زات يد و با تجهيکردن در بخش جد
 يد دچار اضطراب و برآشفتگيجد

  .)۱۱(شدنديم

Sun دانشجو  )ي(فنومنولوژيفيک  ۲۰۱۶  و همکاران  

Undergraduate student 

nurses' lived experiences of 

anxiety during their first 

clinical practicum: A 

phenomenological study 

ز ن بار اياول يبرا ينيط باليورود به مح
ان بود. يمنابع اضطراب و ترس دانشجو

ط، يط، ترس از محيبا مح ييناآشنا
ا و ارتباط ب ينيبشيپرقابلياتفاقات غ

 مار، از علل ترس و اضطرابيب
  .)۱۲( ان بوديدانشجو

Cowen و 
  همکاران

  دانشجو  يکم ۲۰۱۶
Concerns of nursing 

students beginning clinical 

courses: A descriptive study  

از انجام اشتباه کار،  انيترس دانشجو
حاصله، ندانستن  يهاتيکمبود موفق

، تجارب بد از ارتباط ينيموارد بال يبرخ
 تجارب ن،يبا پرستاران و مدرسان در بال

ماران و يکننده از ارتباط با بناراحت
  .)۱۳(ن بود يدر بال هاآنخانواده 

Alzayyat & 

Al Gamal  
    يمرور  ۲۰۱۴

A review of the literature 

regarding stress among 

nursing students during their 

clinical education  

ان تجارب يمنابع استرس در دانشجو
ن ايم يهاسه تفاوتيه، مقاياول ينيبال

ن يب يهاسهي، مقايسنوات دانشگاه
د در يو جوانب استرس مف يفرهنگ

بود. ارتباط با پرستارها و  ينيتجارب بال
مار  از منابع استرس يمشاهده رنج ب

ان در يان بود. استرس دانشجويدانشجو
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ن و مواجهه با ياول ورود به بالسال 
  .)۹( شتر استيب ينيط باليمح

Blomberg و 
  همکاران

  دانشجو  يکم  ۲۰۱۴

Swedish nursing students' 

experience of stress during 

clinical practice in relation 

to clinical setting 

characteristics and the 

organisation of the clinical 

education  

ان در ياز دانشجو يميک به نينزد
دچار استرس بودند که  ينيت باليفعال
ن بار در ياول يبرا يرياز قرارگ يناش

ا قرار گرفتن در بخش يمارستان و يب
ش تعداد  دانشجو يد بود. با افزايجد
زان استرس ينظارت پرستار م يبرا

-يش ميشده توسط دانشجو افزاتجربه
  .)۱۴(افتي

Alzayyat & 

Al Gamal  
 دانشجو  يکم  ۲۰۱۴

Perceived stress and coping 

strategies among Jordanian 

nursing students during 

clinical practice in 

psychiatric/mental health 

courses  

ان يدانشجو ين منابع استرس برايترمهم
مار و در مرحله بعد استرس يمراقبت از ب

 يمانارتباط با مدرس و کادر در
  .)۱۵(بود

Labrague  ۲۰۱۴  دانشجو  يکم  

Stress, stressors, and stress 

responses of student nurses 

in a government nursing 

school  

رنج  يان از استرس متوسطيدانشجو
و  يابردند که کمبود دانش حرفهيم

مهارت، ترس از انجام اشتباه کار در 
مهم  اد از منابعيز ين و  بارکاريبال

 نين بود. ايان در بالياسترس دانشجو
 ياجتماع يسالمت روان ياسترس بر رو

گذاشت، که يم ريتأث هاآن يکيزيو ف
رتر بود. يآن چشمگ يروان ريتأث

 يروان يکيزيکه سالمت ف يانيدانشجو
شتر تحت يداشتند ب يکمتر ياجتماع

  .)۲(گرفتندياسترس قرار م ريتأث

Killam & 

Heerschap  
  دانشجو  (گروه متمرکز) يفيک  ۲۰۱۳

Challenges to student 

learning in the clinical 

setting: A qualitative 

descriptive study  

دن ازنظر يترس از احمق به نظر رس
ان در عملکرد يدانشجو ييدر توانا يمرب

داد. يقرار م ريتأثخوب داشتن را تحت 
ان که کار و يدانشجو يهااز ترس يکي
رار ق ريتأثرا تحت  هاآن ينيبال يريادگي
مار بود. جو يب به بيداد، ترس از آسيم

نامساعد و ترس از انجام اشتباه کار و 
شد يز باعث ميسرزنش پرستار ن

دانشجو دچار اضطراب و کاهش 
نفس شده و شروع به خطا اعتمادبه

  .)۱۶(کردن کند
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Suresh و 
  همکاران

  يفيو ک يکم  ۲۰۱۳
پرستار تازه 

 ليالتحصفارغ
  و دانشجو

Stress and stressors in the 

clinical environment: a 

comparative study of 

fourth year student nurses 

and newly qualified general 

nurses in Ireland  

ف يپوشش دادن وظا يکمبود زمان برا
 يو برايل پورت فوليمحوله و تکم

 هاآن يازان از عوامل استرسيدانشجو
  )۱۷(بود

McKenna & 

Plummer  
  دانشجو  )ي(فنومنولوژيفيک  ۲۰۱۳

Indonesian student nurses' 

perceptions of stress in 

clinical learning: a 

phenomenological study  

ان ياز منابع استرس دانشجو يکي
ارتباط با پرستاران بود که علت  يبرقرار

پرستاران دانستند که ين ميآن را در ا
ز را يچهمه هاآنکردند که ياحساس م

 هاآناز  يشتريدانند و انتظار بيم
  /)۱۸(داشتند

Zyga  ۲۰۱۳  رينامه به سردب    Stress in nursing students  

زا ان استرسيدانشجو يبرا ينيکار بال
 غلط يريادگين استرس باعث يبوده و ا

ز باعث به هم خوردن يان و نيدانشجو
  .)۱۰(شديم هاآنتمرکز 

Pulido Martos 
  همکاران و

    يمرور  ۲۰۱۲

Sources of stress in nursing 

students: a systematic 

review of quantitative 

studies  

ان در ين منابع استرس دانشجويترمهم
ناشناخته،  يهاتيترس از موقع ينيبال

مار و استفاده يانجام مراقبت اشتباه از ب
بود که در طول سنوات  يفنزات ياز تجه
ها ن ترسيدر منشأ ا يرييتغ يليتحص

  .)۵(وجود نداشت 

Shaban و 
  همکاران

  دانشجو  يکم  ۲۰۱۲

Undergraduate nursing 

students’ stress sources and 

coping behaviours during 

their initial period of clinical 

training: A Jordanian 

perspective  

دانشجو،  ياد برايف زيتکالن ييتع
و  ينيط باليدر  مح ينداشتن حام

سه با يدانشجو بر اساس مقا يابيارزش
ان از منابع مهم استرس ير دانشجويسا

  .)۱۹(ان بود. يدانشجو يبرا

Emeghebo  ۲۰۱۲  يفيک  
 هباتجربپرستار 

عبور از 
  ييدانشجو

The image of nursing as 

perceived by nurses  

ه مار بيانجام اشتباه مراقبت از بترس از 
ان را دچار ين، دانشجوييعلت دانش پا

  .)۲۰(کردياضطراب م

Jimenez و 
  همکاران

  دانشجو  يکم  ۲۰۱۰
Stress and health in novice 

and experienced nursing 

students  

استرس   گانهسه منابع از يکي نيبال
ر منابع) بود و يو سا يني،بالي(دانشگاه

از  يو روان يکيولوژيزيعارضه مهم فدو 
ان يعوارض مهم استرس بود. دانشجو

ر يانسبت به س يشتريب ينياسترس بال
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 يمنابع استرس داشتند و عوارض روان
  .)۴(بود يکيولوژيزيشتر از عوارض فيب

Mabuda و 
 همکاران

  )ي(فنومنولوژيفيک  ۲۰۰۸
 يدانشجو

آخر  سال
  يپرستار

Student nurses’ 

experiences during clinical 

practice in the Limpopo 

Province  

رفتار نامناسب پرستارها با 
مار يش بيپ هاآن يو بددهن انيدانشجو

ان باعث يدانشجو يهاو همکالس
ان مانند ترس، يدر دانشجو يتجارب منف

  .)۲۱( شديت  ميخجالت و عصبان

Levett Jones & 

Lathlean  
  دانشجو  کسيم  ۲۰۰۸

Belongingness: A 

prerequisite for nursing 

students’ clinical learning  

ان يترس از انجام اشتباه کار و  ترس از ب
 يريادگيظاهر احمقانه، مانع موارد به
 شديم ينيط باليان در محيدانشجو

)۲۲(.  

Tully  ۲۰۰۴  دانشجو  يکم  
Stress, sources of stress and 

ways of coping among 

psychiatric nursing students  

مانند  يار افراد حرفهيارتباط با سا
ن منابع يترپزشکان و پرستاران مهم

. ن بوديان در باليدانشجو ياسترس برا
 يسازش يان راهبردهايدانشجو

  .)۲۳( داشتند يمحدود

Shipton  ۲۰۰۲  يدانشجو  ه)يه پاي(نظريفيک  

The process of seeking 

stress-care: coping as 

experienced by senior 

baccalaureate nursing 

students in response to 

appraised clinical stress  

ط يان در محيدانشجو يهااسترس
ن، يشامل تجربه اول حضور در بال ينيبال

اد، يز ي، بارکارين فرديارتباط ب
در انجام  ياحساس بدون کمک و ناتوان

  .)۲۴( بود يپرستار يهانقش

Timmins & 

Kaliszer  
  دانشجو  يکم  ۲۰۰۲

Aspects of nurse education 

programmes that frequently 

cause stress to nursing 

students–fact-inding sample 

survey  

موجود  يهاو استرس يط دانشگاهيمح
و امتحان و  يدر آن(مانند بارکار

ط يشتر از استرس محي) بيمشکالت مال
بود. مشاهده مرگ  هاآن يبرا ينيبال

 يز از منابع بعديمار و ارتباط با کادر نيب
  .)۲۵(ان بود يدانشجو ياسترس برا

Sheu دانشجو  يکم  ۲۰۰۲  و همکاران  

Perceived stress and physio-

psycho-social status of 

nursing students during their 

initial period of clinical 

practice: the effect of coping 

behaviors 

 وان نشانيان در تايدانشجو يمطالعه کم
و  ياداد که کمبود دانش و مهارت حرفه

مار از عوامل مهم يز مراقبت از بين
  )۲۶(ن استيدر بال هاآن يزا برااسترس

  

Dinmohammadi 
  همکاران و

  دانشجو  يفيک  ۲۰۱۶
Clinical learning experiences 

of Iranian student nurses: A 

qualitative study  

خصوص پزشکان م درمان بهيارتباط با ت
ان بود. ياز منابع استرس دانشجو

سر  هاآناز  يينکه خطايان از ايدانشجو
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ان از يشدند. دانشجويبزند دچار ترس م
ن دچار ينبود دانش و مهارت در بال

ت در ين وضعيشدند که اياسترس م
ر شتيب ينيبال طين مواجهه با محياول

  .)۲۷(ملموس بود

Ranjbar  ۲۰۱۶  رينامه به سردب    
Stress management: An 

ignored challenge in clinical 

nursing education  

 ان در ارتباط بايشتر استرس دانشجويب
مار، ارتباط با مدرس و يمراقبت از ب

بود  ينيط باليبا مح ييپرستاران و ناآشنا
)۲۸(.  

Joolaee و 
  همکاران

  يفيک  ۲۰۱۵
 يمرب-دانشجو

  و پرستار

Iranian nursing students' 

preparedness for clinical 

training: A qualitative study  

از وارد شدن به  ياديان ترس زيدانشجو
ن بار ياول يخصوص برابخش به

داشتند.ترس از انجام اشتباه مراقبت، 
فس نمار، اعتمادبهيعت کار کردن با بيطب

ن، ييپا يهاترم خصوص درن بهييپا
و  يت در مورد پرستاريندانستن واقع

دگاه افراد به يت و نوع ديشوک واقع
از منابع ترس و استرس  يپرستار

  .)۲۹(ان بوديدانشجو

Cheraghi و 
  همکاران

  دانشجو  (گراندد)يفيک  ۲۰۰۸

Factors influencing the 

clinical preparation of BS 

nursing student interns in 

Iran  

نامناسب و نبود رفتار  ين فرديارتباط ب
محترمانه نسبت به هم در بخش وجود 

ان ابراز يآن اساس دانشجو داشت و بر
ن را يکردند که هرروز ترس از ايم

ن قرار يداشتند که موردانتقاد و توه
  .)۳۰(رند يبگ

Sharif and 

Masoumi 
  دانشجو  )متمرکز گروه(يفيک  ۲۰۰۵

A qualitative study of 

nursing student experiences 

of clinical 

practice 

ل ياضطراب در روز اول بخش به دل
ن در يينفس کم ، اطالعات پااعتمادبه

و  يمار، فاصله دروس نظريمواجهه با ب
 کار نکردن پرستاران ياز حرفهين و نيبال

  )۳۱(مطالعه بودند يج اصلياز نتا

Peyrovi و 
  انهمکار

  دانشجو  )ي(فنومنولوژيفيک  ۲۰۰۵
Iranian student nurses’ 

experiences of clinical 

placement  

ترس از انجام اشتباه مراقبت و کمبود 
 يدانشجو از منابع اصل ينيمهارت بال

  .)۳۲(ن بوديان در باليترس دانشجو

Sharif دانشجو  (گروه متمرکز)يفيک  ۲۰۰۵  و همکاران  
A qualitative study of 

nursing student experiences 

of clinical practice  

خصوص مار بهيترس از کار کردن با ب
بار اول ورود به بخش از منابع مهم  يبرا

  .)۳۱(ان بود يترس در دانشجو
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صورت بهرا   مطالعات از حاصل مهم جينتا ۳ جدول
 رفع و ييشناسا يبرا يخوب دگاهيد که کنديم ارائهشده يبنددسته
ن يدر ا .ديتواند ارائه نمايم نيبال درها ترس وها استرس نيا منابع

 هاآنن با يرا که دانشجو در بال ييهاها و استرسجدول انواع ترس
  ج مطالعات آورده شده است.يمواجه بوده است بر اساس نتا

  
  نيان در بالي: منابع استرس و ترس دانشجو)۳( جدول

  مقاالت مرتبط  منابع ترس و استرس  شناسه 

  يدانش نظر
  )۱۱, ۵(  هاآنکار با  يو چگونگ يزات فنيبا تجه ييناآشنا 

  )۳۱, ۲۹, ۲۷, ۲۶, ۲۲, ۲۰, ۱۳, ۲(  نييپا يترس از ندانستن و دانش شناخت

  يمهارت
  )۳۲, ۲۷, ۲۶, ۲(  ترس از کمبود مهارت

   )۳۲, ۲۹, ۲۷, ۲۲, ۲۰, ۱۳, ۱۱, ۵, ۲(  نيا خطا کردن در کار باليترس از انجام مراقبت اشتباه 

  يارتباط

  )۳۱, ۲۹, ۲۸, ۲۶, ۱۵, ۱۳, ۱۲(  ماريترس از ارتباط و کار با ب
  )۳۰, ۲۸, ۲۷, ۲۵-۲۳, ۲۱, ۱۸, ۱۵, ۱۳, ۹, ۲(  نيتجارب بد از ارتباط با پرستاران و مدرسان در بال

  )۲۴(  نيت بودن در بالياحساس بدون کمک و حما
  )۲۹, ۲۴, ۱۴, ۱۲, ۱۱, ۹, ۵(  دياسترس و ترس ورود به بخش جد

  )۳۱, ۲۹-۲۶, ۲۴, ۱۴, ۱۲, ۱۰, ۹(  نياسترس ورود به عرصه  بال

  يبارکار
  )۳۳, ۲۴, ۱۹(  محولهف يانجام وظا يا کمبود زمان براياد يز يبارکار

  )۱۸(  شتر از توان دانشجويانتظارات پرستار ب

  يعاطف يروان
 )۱۹(  سه يبر اساس مقا يابيارزش

  )۲۵, ۹(  مار بودن يا مرگ بيشاهد رنج  و 
  
  بحث

از  يکيد يبدون ترد ينيبال يندهايانجام فرآن و يبال حضور در
ل ن مشکياست که ا يان پرستاريدانشجو يمنابع مهم استرس برا

س استر يعنوان منبع اصلشتر مطالعات بهيدارد و در ب ينمود جهان
, ۹, ۲, ۱(است  ادشدهي يان در طول دوره آموزش پرستاريدانشجو

ز استرس ين يک بررسيهرچند در  )۳۱, ۲۷-۲۹, ۲۴, ۱۴, ۱۲, ۱۰
 فيان تکالين بود و دانشجويبالشتر از استرس يب يدانشگاه

را از منابع عمده استرس در طول آموزش  يابيز ارزشيو ن شدهنييتع
 ن مطالعهيتفاوت موجود در ا. )۲۵(ان کرده بودنديخود ب ينيبال
 يپلم پرستاريان دين باشد که دانشجوياز ا يتواند ناشيم

 يليت تحصيط و موقعيتفاوت در شرا د.موردمطالعه قرارگرفته بودن
 اوتمتف ينيط باليز محيو ن يکارشناس ينسبت به دانشجو هاآن
  داشته باشد. يجد ريتأثج حاصله يتواند در نتايم

 شتريان، بيدانشجو يبران يبال حضور در زا بودنعالوه بر استرس
انجام اشتباه کار و مراقبت از دهند که ترس از يمطالعات نشان م

ود. بن يان در بالياز موارد مهم استرس دانشجو يکين يدر بالمار يب
باعث ن اشتباه ياسرزده و  هاآناز  ياشتباه نکهيان از ايدانشجو

 ينيرا در مدرس بال يدگاه نامناسبيدنکه يا ايشده و  ماريب به بيآس

-يجاد کند، دچار اضطراب و ترس ميا هاآنا پرستار نسبت به يو 
 کهين استرس وقتي. ا)۳۲, ۲۹, ۲۷, ۲۲, ۲۰, ۱۳, ۱۱, ۵, ۲(شدند

مضاعف  )۲۴(را دارد نيدر بال و کمک يدانشجو احساس نداشتن حام
  .گردديم

در  ينيدرسان بالبا پرستاران و م انيارتباط نامناسب دانشجو
بوده  نيدر بال انياز منابع عمده استرس دانشجو ياديمطالعات ز

 ند،ريقرار نگ تيتنها در بخش موردحمانکه نهياز ا انيدانشجو .است
رد ين پرستاران قرار بگيتوه يا حتينکه مورد تمسخر و يبلکه از ا

ن مشکل مربوط به کشور يمتأسفانه ا. شدنديدچار استرس و ترس م
 يکلن مشيز چنيشرفته نيپ ينبوده و در کشورها يا منطقه خاصيو 
, ۲۱, ۱۸, ۱۵, ۱۳, ۹, ۲(باشديم يان پرستاريدانشجو ريگ بانيگر
ران نسبت يدر ا ين مشکليهرچند شدت چن. )۳۰, ۲۸, ۲۷, ۲۳-۲۵

 يريگچشم صورتبهشرفته يپ يدر کشورها شدهانجامبه مطالعات 
ان استرس ارتباط با پزشکان را يبود و دانشجو آمدهدستبهشتر يب
 يدر کشورها شدهانجامن استرس و ترس در مطالعات يز، داشتند. اين
ان يدانشجو يبرا ياضطراب جد نکه ترسيا ايگر وجود نداشت و يد
د به جو پزشک يران را شايدر ا ين مشکليکرد. وجود چنيجاد نميا

  ران بتوان نسبت داد.يموجود در ا يساالر
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 انيتوسط دانشجو شدهتجربه استرساز  يممکن است مقدار
و  يدانش شناختنسبت به  هاآنن ييپا نفساعتمادبه مربوط به

 ن امرياو  )۲۹, ۲۷, ۲۲, ۲۰, ۱۳, ۲( باشد هاآن ينيبال يهامهارت
 مدرسانارتباط با پرستاران و  يدر برقرار هاآنعامل ترس و استرس 

مبود ک گردد. يان رشته پزشکيپزشکان و دانشجو يو حت ينيبال
, ۲۷, ۲( بود نيان در باليدانشجو استرس مهم از منابع ينيبال مهارت

باشد. وجود يم ترپررنگ رانيشده در اکه در مطالعات انجام )۳۲
ف يضع ينيبه تجارب بال توانيم را رانيدر ا خصوصبه ين مشکليچن

ر د هاآنن ييپا نفساعتمادبهو به  يقبل يهاان در بخشيدانشجو
  .نسبت داد ينيکسب مهارت در دوره آموزش بال ييتوانا

زا عنوان عوامل استرسکه در مطالعات به يگرياز عوامل عمده د
ط يان با محيآمده است ناآشنا بودن دانشجودستان بهيجودر دانش

دانشجو با  ييا ناآشنايو  )۲۹, ۲۴, ۱۴, ۱۲, ۱۱, ۹, ۵(ديجد ينيبال
اربرد کان با نحوه يدانشجوکه  ياگونهبهبود.  يزات فنيل و تجهيوسا

ز در ين هاآنن ينداشتند و مدرسان بال يکاف ييآشنا زاتين تجهيا
ن يان خود نداشت. چنيرا به دانشجو هاآنآموزش  ييتوانا يموارد

ان يودانشج ين برايزات در باليبودن کار با تجه زااسترسباعث  يامر
ز يو ن ينيمدرسان بال ين برخييپا ينيت باليصالح .)۱۱, ۵(شده بود

از  ياستفاده جبران منظوربهان با پرستاران يارتباط نامناسب دانشجو
ل يد بتوان از داليرا مشا ينيکسب تجارب بال يحضور پرستاران برا

 ان کرد.يان بيدر دانشجو ين ترس و استرسيچن آمدن به وجود
 ييتوانا ازنظر يکه دانشجو در خود احساس ناتوان يطيدر شرا

ت يحما يز براين ياو پشتوانه کنديم را يمراقبت يندهايانجام فرآ
ا مار و کار کردن بياست که از ارتباط با ب يعيطب کند،ياحساس نم

 .ن کار نشان ندهديبه ا يامار دچار ترس و استرس شود و عالقهيب
ه داشت يمار درخواستيا همراهان بيمار و ينکه بيشه از ايدانشجو هم

بپرسد و دانشجو نتواند مراقبت الزم و مناسب از او  يسؤالا يباشند و 
ارائه دهد،  يحيو صح کنندهقانعا جواب يو  مار ارائه دهديب يرا برا

 ياز طرف .)۳۱, ۲۹, ۲۸, ۱۵, ۱۳, ۱۲(دچار اضطراب و ترس است
بود،  شدهانجامران يکه در ا يمطالعات خصوصبهمطالعات  يبرخ

ز ياز ارتباط با مددجو، بلکه از ارتباط با پزشکان ن تنهانهان يدانشجو
شوند. يمدچار اضطراب  هاآنارتباط با  يترس داشته و در برقرار

ران و يموجود در ا يپزشک ساالرل وجود جو ياسترس به دلن يا
 ينيز مدرسان باليان و نيدانشجو نفساعتمادبهن بودن سطح ييپا

  ح باشد.يتواند قابل توضيم يپرستار
ا ي )۲۴(اديز يمانند بارکار يعالوه بر موارد ذکرشده عوامل

ا شاهد درد يو  )۳۳, ۱۹(محوله  فيانجام وظا يبرا يت زمانيمحدود

 يزا برااز عوامل استرس )۲۵, ۹(مار بودن يا مرگ بيو رنج  و 
از به ين دهندهنشان آمده بود؛ کهدستن بهيان در باليدانشجو

ن وجود دارد و آموزش يان قبل از ورود به باليدانشجو يتوانمندساز
 يدج صورتبه يستيان بايدانشجو يمقابله با استرس برا يهاروش
  رد.يزان قرار گيرن و برنامهيمسئول ديتأکمورد 
  

  يريگجهينت
 ت وين مربوط به حمايان در بالين استرس دانشجويشتريب

نا ان در آشيبا دانشجو ينيا مدرسان بالين پرستاران و ييپا يهمراه
اشد. بين ميزات در باليندها و تجهي، فرآينيط باليبا مح هاآنکردن 

 يکي ن، خوديدر بال يپرستار انيدانشجو نفساعتمادبهن بودن ييپا
د يدر تشد يطين شرايوجود چن يباشد. از طرفيزا ماز عوامل استرس

تواند يز مير منابع استرس نيان از ساياسترس و ترس دانشجو
از  يه برخز توجه شود کين نکته نيبه ا يستيالبته با رگذار است.يتأث

ا يهارت و ان همانند ترس از کمبود ميمنابع ترس و استرس دانشجو
است که جزو اهداف  يجزو موارد يمارستانيزات بيبا تجه ييآشنانا

دوره  يدر ط يستيباشد و دانشجو باين ميان در باليدانشجو يآموزش
 ين استرسيدا کند و وجود چنيدست پ هاآنخود به  ينيآموزش بال

  د. باش مؤثرز يان نيدانشجو يريادگي يزه برايجاد انگيد در ايشا
 يان برايمثبت در دانشجو ينينکه داشتن تجارب باليبه ا با توجه
 داشتن ترس و ياست. از طرف يضرور يامر ينيت باليکسب صالح

تحت  انيمثبت را در دانشجو ينين کسب تجارب بالياسترس در بال
 ان با بخشين آشنا کردن دانشجويدهد، بنابرايقرار م يجد ريتأث

ان يارتباط مثبت و سازنده م، داشتن يقبل از شروع به کارآموز
 ز آموزشيو ن ينيط باليدر مح يان پرستاريپرستاران و دانشجو

تواند گام يان، ميدانشجو يح مقابله با استرس برايصح يهاروش
 اين و يان در باليکاهش ترس و استرس دانشجو يدر راستا يمهم

ان باشد. با توجه به يدانشجو ينيبر تجارب بال هاآنکاهش اثرات 
-کاهش استرس و ترس يموجود برا ين مطالعه راهکارهاينکه در ايا

رار ق يموردبررسمدون  صورتبهن يدر بال يان پرستاريدانشجو يها
جارب بهبود ت ين راستا برايدر ا يشود مطالعاتيشنهاد مينگرفت، پ

  رد. يان انجام گيدانشجو ينيبال يريادگي
  

 تشکر و ريتقد
اري ي پژوهش نيا در را ما که افرادي يتمام از لهيوسنيبد

ن مطالعه ياست که ا ذکرقابل .شوديم تشکر و ريتقد اندکرده
  نبوده است. يا مرکزيچ دانشگاه يه يمال تيموردحما
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Abstract 
Background & Aims: The high level of stress experienced by nursing students in clinical settings is 
major obstacle in students learning and their professionalizing. To solve such a problem, is necessary to 
identify and categorize the fear and stress resources of students in clinical settings in Iran, which the 
purpose of this study was to review and summarize the sources of stress and fear in nursing students in 
clinical settings. 
Materials & Methods: In the review of literature in the Irandoc, Iranmedex, Magiran, SID, Google 
scholar, Elsevier, ProQuest, and Scopus databases, during the period 2000-2017, 28 articles obtained 
inclusion criteria that are conducted to the sources of fear and stress of nursing students at the clinical 
settings. 
Results: Most of the studies arrival to clinical settings were mentioned as one of the sources of students 
'fear and stress during their education. Fear of error was one of the major sources of students' fear and 
stress when attending the clinical setting. However, the lack of familiarity with the department or 
equipment, and even communication with the patients, nurses and other medical staff, was also 
identified as a major source of students' fear and stress. 
Discussion and Conclusion: The feeling that the student does not have a suitable supporter at the 
clinical setting and losing of confidence to theoretical and practical competency in students for caring 
in the clinical setting can be the causes of most of the fears and stresses that students face with them. It 
can be helpful in improving the student's positive clinical experience by familiarizing them well before 
the arrival to clinical setting, using compassionate and experienced educators, and training how to deal 
with stress. 
Keywords: Clinical Education, Stress, Fear, Nursing Students, Nursing Education 
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