
  مقاله پژوهشي 

  در  نالينه واژين معاياول اضطراب قبل و بعد از انجام و علل زانيم يبررس
  شهرکرد يدانشگاه علوم پزشک ييماما انيدانشجو

  

  ٣ تهمينه صالحيان، ۲يفرانک صفدر، ۲معصومه دل آرام، ۲انيافسانه کاظم، ٢انيسته بنائيشا، *١منيژه سرشتي
  

  3/6/90تاریخ پذیرش  12/4/90تاریخ دریافت 

 

  چکيده
و  ان را حسـاس يژه زنـان بـاردار و دانشـجو   يـ نال بـه و ينه واژيمعا. شود يماز تجارب تنش زا محسوب  يکي يا حرفه يها مهارتآموزش  :پيش زمينه و هدف

نال ينه واژين معاياول قبل و بعد از انجام شهرکرد يدانشگاه علوم پزشک ييان ماماياضطراب دانشجوو علل  زانياين مطالعه با هدف تعيين م .دينما يم پذير آسيب

  . انجام شد ٨٧ و ٨٥ هاي سال يدر ط

اين بخش شدند بـه  وارد ، ليبر کارآموزيبراي اولين بار جهت  کهمامايي  چهار از دانشجويان ترم نفر٤٧ در اين مطالعه توصيفي مقطعي تعداد :ها روشمواد و 

بـا   هـا  داده. محقق ساخته بـود  نامه پرسشاشپيل برگر و  اي خصيصهاضطراب موقعيتي  نامه پرسششامل ، ها دادهابزار گردآوري . روش سرشماري انتخاب شدند

  . گرفتمورد تجزيه و تحليل قرار  آزمون دقيق فيشر و تي زوج و آماري توصيفي يها آزمونو  spss افزار نرماستفاده از 

 و ٨٦/٧٩ ±٣/١٧ بيـ بـه ترت ميانگين نمره اضطراب آزمون اشپيل برگر قبـل و بعـد از معاينـه    . عدد عودت داده شد ٤٣ع شده يتوز نامه پرسش ٤٧از  :ها افتهي

علـل اضـطراب دانشـجويان     نيتـر  مهم. )>٠٠٠١/٠p(بين ميانگين نمره اضطراب قبل و بعد از معاينه وجود داشت دار معنياختالف آماري . بود ٩١/٣٨±٠٥/١١

   و سـطح اضـطراب وجـود داشـت     مـانکن بين سابقه معاينه بـر روي   دار معنيارتباط آماري . )P>٠٠٠١/٠( احساس شرم و ترس از صدمه به بيمار گزارش شد

)٠٤٥/٠=P.(   

 و توجه نموده و عوامل شايع اضطراب را شناسايي واژينالبايد به اضطراب دانشجويان مامايي هنگام اولين معاينه ، مربيان آموزش مامايي :نتيجه گيريبحث و 

  . باليني به کاهش اضطراب آنان کمک نمايند يها آموزشاضطراب قبل از شروع  کنندهبا بحث و تبادل نظر در مورد عوامل ايجاد 
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 )نويسنده مسئول(عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،مامايي كارشناس ارشد ١
  علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد عضو هيئت ،مامايي كارشناس ارشد ٢

  رانشهريعضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ا ،مامايي كارشناس ارشد٣ 

 مقدمه

آموزش در علوم پزشکي مهم و آموزش باليني، بخش اساسي 

که بدون آن تربيت افراد کارآمد و شايسته بسيار مشکل و  باشد يم

وجود هرگونه مشکل در آموزش بـاليني  . يا غير ممکن خواهد شد

اسـترس و  . سـازد  يکارايي و بازده اين بخـش را دچـار نقصـان مـ    

آمـوزش بـاليني اسـت، مطالعـات     مهـم  مشکالت  از اضطراب يکي

وجود ميزان باالي تنش و اضـطراب در طـول    نشان داده است که

آمـوزش پزشــکي ممکـن اســت بــر يـادگيري و موفقيــت بــاليني    

ــحيح آن   ــرد ص ــته و عملک ــي داش ــرات منف ــجويان اث ــا را  دانش ه

استرس يک پديده چند بعدي پيچيده ). ۱( قرار دهد الشعاع تحت

. ارتباط پويا بين شخص و محيط متمرکز اسـت  اساسر است که ب

 آنو درجاتي از  شدهاسترس توسط همه افراد تجربه  به طور کلي

مطالعات . )۲( در افزايش و بهبود عملکرد افراد موثر باشد تواند يم

 نشان داده است که دانشجويان علوم پزشکي هنگام يادگيري دچار 
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ي کمکـ اضـطراب در واقـع    ، گرچهگردند ميو اضطراب  نگراني

، گـردد  يمزه يجاد انگيشده و سبب اارتقاء و تحول محسوب جهت 

 و پـردازش اطالعـات  ، ياسترس بر وضـعت شـناخت   ياما سطح باال

  . )۳( کند يمموثر را دچار اختالل  يريادگيو  گذارد يم ريتأثحافظه 

گرچه ، شود يماز تجارب تنش زا محسوب  يکي يآموزش شغل

ان مـوثر  يدانشـجو  يليشرفت تحصيت و پيزان کم تنش در خالقيم

 بـر  توانـد  يمـ  يدر آموزش پزشک يدگيزان تنيش ميافزا يول است

اثـر  مـاران  يارتبـاط و مراقبـت از ب   يبرقـرار ، انيدانشـجو  يريادگي

و آشـکار کـردن    منابع اضـطراب  ييشناسا .)۴( باشد داشته مخرب

 جـاد يو ا يريادگيـ ل يرنـدگان موجـب تسـه   يآموزش گ يها ينگران

  . )۳( گردد يمامد مثبت در آنان يپ

 يها گروه آموزش در و حياتي جدي مسأله يک يا حرفه تکامل

 برنامـه ، بنـابراين ، اسـت  مامـايي  جمله آموزش از، پزشکي مختلف

 رشـد  بر عالوه که شوند طراحي اي گونه به بايد ها رشته آموزشي اين

 باليني مهارت و تبحر کسب براي زمينه، دانشجويان فکري توسعه و

  . )۵(ددگر مساعد دانشجويان

وجــود  ليــبــه دلمــان يزنــان و زا يهــا بخــشکــار کــردن در 

احتمـال  ، انياد مـددجو يـ داد فر سر و صـدا و ، ييماما يها اورژانس

از آن موجـب   يماران و مشکالت ناشـ يتماس با خون و ترشحات ب

ج مطالعــه ينتــا. شــود يمــ يدگيــو تن اضــطراباز  ييدرجــات بــاال

Jimenez  هنگـام کسـب مهـارت    يان پرسـتار ينشان داد دانشـجو 

ر يو سا يآموزش يها مهارتر يسانسبت به  يشترياسترس ب، ينيبال

 . )۶( ندينما يمعوامل استرس زا تجربه 

ان يانگر آن است که دانشجويب يمدارک موجود در متون پزشک

. ف هسـتند يضـع  يحرکت يطه روانيح يها مهارتدر  يگروه پزشک

نان يان اطميدرصد دانشجو ۷که فقط  همشاهده شد يک بررسيدر 

کنند  ييرا شناسا ريپاپ اسم يعير طبيموارد غ داشتند که بتوانند

به ن آزمون را ينان داشتند که بتوانند ايدرصد آنان اطم ۱۴ فقط و

  . انجام دهند يخوب

 يکولوژينات ژنياز آن است که انجام معا يحاک ها يبررسج ينتا

اضـطراب   ديشـد پرسـنل موجـب ت   يبـرا  مـاران و هـم  يب يهم برا

  . )۷(شود يم

جـاد اسـترس در   ياز عوامـل ا  يکـ يمطالعات نشان داده اسـت  

از جملــه در مطالعــه   . باشــد  يمــنــات زنــان   يان معايدانشــجو

Abrahamيان پزشکيزان اضطراب دانشجوينات ميقبل از انجام معا 

ــزا ــاهش  ياف ــد از آن ک ــود يش و بع ــه ب ــا. )۸(افت ــات ينت ج مطالع

Howleyنـات  ياز معا ان قبليدانشجو زان اضطرابينشان داد مز ين

ان ين استرس در دانشجويافته و ايش يبه شدت افزا يتناسل يادرار

  . )۹( شتر بوديب مؤنث

 يها روشاز  يکولوژينات ژنيد جهت آموزش معايان و اساتيمرب

موالژو  لهيبه وس سازي شبيه يها فن، لميف، ير سخنرانينظ يمتفاوت

  . )۱۰( کنند يممار استفاده يب ينه بر رويمانکن و معا

ر فرهنـگ و  يـ انگر نقـش عوامـل مختلـف نظ   يج مطالعات بينتا

ت يو جنسـ  وه آموزشيش، انينشجواد يات قبليتجرب، )۱۱(مذهب 

مطالعــه ر د. باشــد يمــ ينــات لگنــيجــاد اســترس هنگــام معايدر ا

Theroux ،نـه و  ياقدامات غلط هنگـام معا ، ماريب به بيترس از آس

نـال  ينـات واژ يان هنگـام معا ياحساس شرم از علل استرس دانشجو

د کـاهش  يـ ن بر فواااز محقق ياريکه بس يدر حال. )۱۰( بوده است

امـا  ، انـد  نمـوده د يتاک يصينات تشخيمعا يريادگياضطراب هنگام 

 انيتـرس و اضـطراب دانشـجو    لدر مورد عل يار اندکيمطالعات بس

بـا توجـه بـه نقـش     . انجـام شـده اسـت    يصينات تشخيقبل از معا

نــال و عــدم انجــام ينــات واژيفرهنــگ و مــذهب در رابطــه بــا معا

 ييشناسـا بـا هـدف    ن مطالعـه يا، رانيدر انه يزم نيدر ا يا مطالعه

 بـا . نال انجـام شـد  ينات واژيمعا يريادگيهنگام  آور اضطرابعوامل 

 زا تـنش جهـت حـذف عوامـل     يزيـ برنامه ر و ن عوامليا ييشناسا

  . کمک نمود ييان مامايدانشجو ينيآموزش بال يارتقا به توان يم
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 کارمواد و روش 

 بـه  گيـري  نمونـه . ،يمقطعـ  و يليتحل-توصيفي مطالعه اين در

 )نفـر  ۴۷(ه يـ پژوهش شـامل کل  نمونه. روش سر شماري انجام شد

 ۸۷و  ۸۵ يهـا  سـال  يطـ چهار  ترم مامايي يکارشناس انيدانشجو

مـان داشـته و وارد   يو زا يبـاردار  يبار کارآموزن ياول يکه برا، بود

 نامـه  پرسـش شـامل   هـا  داده يابزار گردآور. شدند يممان يبخش زا

و  برگــر اشــپيل اي مــوقعيتي خصيصــهاضــطراب آشــکار و پنهــان 

  . محقق ساخته بود اي نامه پرسش

سـوال   ۲۰ اسـت، سوال  ۴۰شامل برگر  اشپيل يا نامه پرسش 

پاسخ هـر سـوال بـه صـورت     و  هبود آشکاراضطراب مربوط به اول 

 ۲۰د و شبامي )اديز يلياد و خيز، اوقات يبعض، ابداً( يا نهيگزچهار 

بـه صـورت    هـا  پاسخ و کند يم يابيرا ارزپنهان  سوال دوم اضطراب

 از کيـ هـر  بـه  . اسـت شـه  يهم بـاً يتقرو  غالبـاً ، اوقات يگاه، هرگز

 يازهايبر حسب جمع امت و شود يم دادهک تا چهار ينمره  ها پاسخ

ــه ســه دســته دارا  ، )۲۰-۳۹( فيــاضــطراب خف يبدســت آمــده ب

الزم بـه ذکـر   . شـود  يمم يتقس )۶۰-۸۰(ديو شد) ۴۰-۵۹(متوسط

-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۶-۳۰-۳۳-۳۴-۳۶-۳۷-۳۹است به سـواالت  

ــامت ۱۹-۱۶-۱۵-۱۱-۱۰-۸-۵-۲-۱ ــوس داده ي ــاز معک ــد يم . ش

 اشـپيل  يتيمـوقع  اي خصيصـه اضطراب آشکار و پنهان  نامه پرسش

ـ  برگر آن در  ييايـ و پا يـي روا اسـتاندارد اسـت و   نامـه  پرسـش ک ي

  . ده استيبه اثبات رس يو خارج يقات داخليتحق

 بخـش  در .بـود  بخـش  سه شامل، محقق ساخته ينامه پرسش

سوال در رابطه با عوامـل   ۲۱، دوم بخش در، يمشخصات فرد، اول

نال و در بخش سـوم چهـار   يواژ نهيهنگام معا آور اضطراب ياحتمال

ن يات و انتظارات دانشـجو از اولـ  يپرسش باز پاسخ در رابطه با تجرب

 بنـدي  رتبـه در . ر عوامـل اضـطراب آور بـود   ينـال و سـا  ينه واژيمعا

از  هـا  و پاسـخ کرت استفاده شـد  ياس ليبخش دوم از مق يها نهيگز

جهـت تعيـين روايـي    . بود م شدهيتنظ موافق کامالًمخالف تا  کامالً

از اعتبار محتوي استفاده شد به اين ترتيـب کـه بـراي     نامه پرسش

و نشـريات  ، طرح سواالت از جديدترين منابع علمـي شـامل کتـب   

چنـد تـن از    توسـط  نامـه  پرسشسپس . مقاالت علمي استفاده شد

 ييد نهـا يـ و تائر د نظـ يتجد، يابيمورد ارز ارشد مامايي انکارشناس

 از آزمـون مجـدد اسـتفاده شـد     پايـايي  نيـي عتجهـت  . قرار گرفت

)۸/۰r=( . مارستان هاجر يبر بيبخش لاطالعات در  آوري جمعجهت

ح اهداف يپژوهش پس از توض يضمن مراجعه به واحدها، شهرکرد

به هـر کـدام از    جهت شرکت در مطالعه آنان موافقتطرح و کسب 

در  ديگرد يمدر خواست  ها آناز  و شد يمک کد داده يان يدانشجو

اضطراب  نامه پرسشسپس . ندين کد را ثبت نمايا نامه پرسشه يکل

ورود بـه   هنگـام برگـر   اشـپيل  اي موقعيتي خصيصهآشکار و پنهان 

ل يـ ماران و پرسنل توسط آنان تکميبر و قبل از ارتباط با بيبخش ل

محقـق   نامـه  پرسـش ، نـال ينه واژيمعا نيبعد از انجام اول. ديگرد يم

 يتيمـوقع  اي خصيصهاضطراب آشکار و پنهان  نامه پرسش وساخته 

ه يتجز. ديل گرديپژوهش تکم يتوسط واحدها مجدداًبرگر  اشپيل

ـ  spssبا استفاده از نـرم افـزار   ها داده ليو تحل اسـتفاده از آمـار   ا و ب

 شـامل و اسـتنباطي  ) ميانگين و انحـراف معيـار  ، فراواني(توصيفي 

مورد تجزيه و تحليـل  تي زوج  و Student و تي دقيق فيشرآزمون 

  . قرار گرفت

  

  ها افتهي

. عدد عودت داده شـد  ۴۳، ع شدهيتوز نامه پرسش يسر ۴۷از 

درصـد   ۷سـال بـود   ۸۹/۱۹±/۷۱پـژوهش   ين سن واحدهايانگيم

 يدرصـد واحـدها   ۲/۴۴. ه مجـرد بودنـد  يـ و بق متأهلان يدانشجو

ن يـ را انتخاب کرده و همچنـان بـه ا   ييپژوهش با عالقه رشته ماما

قبـل از ورود   يرصد افراد مورد بررسـ د۸/۶۹. بودند مند عالقهرشته 

 ۱/۵۸مـانکن انجـام داده بودنـد و     ينه بـر رو يمان معايبه بخش زا

انسان را مشاهده کـرده   يا رکتال بر روينال ينه واژيمعا قبالًدرصد 

  . بودند
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و داشته ل ينال تمايواژ نهيان به انجام معايدرصد دانشجو ۳/۸۱

ميانگين نمره اضـطراب آشـکار   . اکراه داشتند آن نسبت بهاز  ،هيبق

و  بـود  ۹۱/۳۸±۰۵/۱۱و ۸۶/۷۹±۳/۱۷بينه بترتيو بعد از معا قبل

 ۰۹/۷۹±۶۵/۱۷ ترتيب بهنه يو بعد از معا ميزان اضطراب پنهان قبل

بين ميانگين نمرات  داري معنياختالف آماري . بود ۹۳/۳۹±۵۶/۷ و

و پنهان دانشـجويان قبـل و بعـد از معاينـه وجـود       آشکاراضطراب 

  . )>۰۰۰۱/۰p(داشت 

در  بيـ بـه ترت نـه  يو بعـد از معا  زان اضـطراب آشـکار قبـل   يم

زان يـ اد و ميـ درصـد ز ۷درصـد متوسـط و    ۵/۳۹، درصد کم۵/۵۳

درصد متوسـط گـزارش   ۲/۵۱و، درصد کم۸/۴۸اضطراب پنهان در 

هنگـام  درصـد   ۹/۱۳ مشـاهده و  مان هنگايدانشجو درصد ۲۱. شد

. را مطـرح نمودنـد   نال احسـاس شـرم و خجالـت   ينه واژيانجام معا

پــژوهش  يدرصــد واحــدها ۳/۹نــال ينــه واژيهنگـام مشــاهده معا 

تـرس   درصـد ۹/۲۰درصد احساس اضطراب و  ۸/۴۸، احساس گناه

احسـاس  ، مـار يب يبرهنگ ليبه دلان يدرصد دانشجو۹/۲۵ .داشتند

ب ينه ترس از آسـ يعلت اضطراب هنگام معا نيتر مهم. نمودند شرم

  .)کيجدول ( مار گزارش شديبه ب

  نهيجاد اضطراب هنگام معايان بر اساس علل ايدانشجو يع فراوانيتوز :)۱(جدول شماره 

  يفراوان                                                 بله ريخ

 تعداد درصد تعداد درصد علل اضطراب 

  ماريب به بيترس از آس  ۳۰  ۸/۶۹  ۱۳  ۲/۳۰

 يينامناسب پرسنل ماما بازخورد ۲۶ ۵/۶۰ ۱۷ ۵/۳۹

 نامناسب پزشکان بازخورد ۲۴ ۸/۵۵ ۱۹ ۲/۴۴

 نامناسب مددجو بازخورد ۲۳ ۵/۵۳ ۲۰ ۵/۴۶

  حيص صحيعدم تشخ  ۲۲  ۵/۵۰  ۲۱  ۵/۴۹

 انير دانشجوينامناسب سا بازخورد ۱۹ ۲/۴۴ ۲۴ ۸/۵۵

 ينامناسب مرب بازخورد ۱۹ ۲/۴۴ ۲۴ ۸/۵۵

  داد و فرياد وبي قراري و گريه مددجو  ۴  ۲/۹  ۳۹  ۸/۹۰

  آمينوتيکمشاهده خون و مايع   ۴  ۲/۹  ۳۹  ۸/۹۰

  نارضايتي بيمار از معاينه دانشجو  ۴  ۲/۹  ۳۹  ۸/۹۰

  آنز ا يان و توجه به عوارض احتمالي ناشيمعاينات مکرر مددجو  ۲  ۶/۴  ۴۱  ۴/۹۵

  نه دانشجو يو پرسنل به معا ينامناسب مرب بازخورد و ياعتماد يب ۲  ۶/۴ ۴۱  ۴/۹۵

  ارتباط نامناسب ماما با مددجو ۲  ۶/۴ ۴۱  ۴/۹۵

  ت مددجوينه بدون رضايمعا ۲  ۶/۴ ۴۱  ۴/۹۵

  آموزش دانشجو ليبه دلدرد و رنج مددجو  ۲  ۶/۴ ۴۱  ۴/۹۵

  تاليدستگاه ژن يآناتوم يفراموش  ۱  ۳/۲  ۴۲  ۷/۹۷
  

نات مکرر توسط يمعا مشاهده، ان معتقد بودنديت دانشجوياکثر

سـبب کـاهش   ) درصـد ۵/۶۱( و پرسـنل ) درصـد ۵/۶۷( انيدانشجو

ان نمودند در هنگام يان بيدرصد دانشجو۷۹. گردد يماضطراب آنان 

 هـا  آن )درصـد ۷/۵۷(نه اعتماد به نفس کامـل داشـته و   يانجام معا

از  )درصد۷/۹۷( يمورد بررس افرادت ياکثر. نداشتند يخاص ينگران

درصد آنان  ۷/۹۰ نه برخوردار بوده وين معايح يمرب يت کافيحما

درصــد  ۱/۸۶. کردنــدافــت يدر يمناســب بــازخوردنــه يپــس از معا

و دانشجو  يد مربينه فقط بايان معتقد بودند در هنگام معايدانشجو

ل داشـتند در هنگـام انجـام    يد تمادرص ۴/۹حضور داشته باشند و 

ان يه دانشـجو يـ کل. ز حضور داشته باشنديان نير دانشجوينه سايمعا



 شهرکرد يدانشگاه علوم پزشک ييماما ياندر دانشجو نالينه واژين معاياول اضطراب قبل و بعد از انجام و علل زانيم يبررس
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 بهمن و اسفند، 35 یدر پ ی، پششمدوره نهم، شماره  435

 يا رکتـال بـر رو  يـ نـال  ينه واژيمانکن را قبل از معا ينه بر رويمعا

  . دانستند يانسان ضرور

 يبـر رو  ينـه قبلـ  يمعا، نـه ين احساس اضطراب هنگـام معا يب

 يبرهنگـ  ليـ بـه دل احساس شـرم  ، خجالتو  احساس شرم، مانکن

ص يعـدم تشـخ   ليبه دل ينگران، ب به مددجوياحتمال آس، مددجو

احتمـال  ، مـددجو نامناسـب   بـازخورد  وتـرس از برخـورد   ، حيصح

نامناسـب از   بـازخورد  وبا دانشجو  ييبرخورد نامناسب پرسنل ماما

از  پنهان قبلو زان اضطراب آشکار يبا م ها يگروهوهم  يمرب يسو

  . )۲جدول شماره ( وجود داشت دار معني يارتباط آمار نهيانجام معا

  نالينه واژين معايان در هنگام اولياضطراب آشکار و پنهان دانشجو جاديعلل ا يبرخ اريمعن و انحراف يانگيم ):۲(جدول شماره 

ريمتغ نيانگيم اريانحراف مع T test جه آزمونينت  

P=0. 029 
 ريخ ۰۰/۷۴ ۳۷/۱۷

 اضطراب آشکار
 نهياحساس اضطراب هنگام معا

 بله ۴۵/۸۵ ۷۷/۱۵

P=0. 037 
 ريخ ۳۸/۷۳ ۳۰/۲۰

 اضطراب پنهان
 بله ۵۴/۸۴ ۹۱/۱۲

P=0. 017 
 ريخ ۶۳/۷۵ ۲/۱۶

 اضطراب آشکار
 مانکن يبر رو ينه قبليمعا

 بله ۸۹/۶۱ ۳/۱۶

P=0. 034 
 ريخ ۳۶/۷۵ ۹/۱۵

 اضطراب پنهان
 بله ۶۹/۸۷ ۹/۱۸

P=0. 042 
 ريخ ۷۰/۷۷ ۳۹/۱۷

 اضطراب آشکار
 نهياحساس شرم و خجالت هنگام معا

 بله ۱۶/۹۳ ۴۷/۱۰

P=0. 066 
 

 ريخ ۱۰/۷۷ ۴۴/۱۷
 اضطراب پنهان

 بله ۳۳/۹۱ ۷۶/۱۴
P<0. 0001 

 

 ريخ ۴۸/۷۳ ۶۹/۱۴
 اضطراب آشکار

  ماريب يبرهنگ ليبه دلاحساس شرم 
 بله ۳۳/۹۶ ۳۴/۱۲

P=0. 006 
 ريخ ۲۲/۷۴ ۶۹/۱۵

 اضطراب پنهان
 بله ۶۶/۹۱ ۶۹/۱۶

P=0. 033 
 ريخ ۳۸/۷۱ ۱۸/۱۴

 اضطراب آشکار
 ب به مددجوياحتمال آس

 بله ۵۳/۸۳ ۵۳/۱۷

P=0. 014 
 ريخ ۵۳/۶۹ ۹۵/۱۴

 اضطراب پنهان
 بله ۲۳/۸۳ ۳۲/۱۷

P=0. 010 
 ريخ ۵۳/۷۰ ۲۲/۱۶

 آشکار اضطراب
 حيص صحيعدم تشخ ليبه دل ينگران

 بله ۸۵/۸۴ ۰۸/۱۶

P=0. 028 
 ريخ ۴۰/۷۰ ۰۰/۱۹

 اضطراب پنهان
 بله ۷۵/۸۳ ۲۶/۱۵

P=0. 004 
 ريخ ۵۲/۷۱ ۶۶/۱۵

 اضطراب آشکار
 ماريترس از برخورد نامناسب ب

 بله ۴۵/۸۶ ۰۰/۱۶

P=0. 027 
 ريخ ۴۷/۷۲ ۰۱/۱۷

 اضطراب پنهان
 بله ۳۳/۸۴ ۶۶/۱۶

P=0. 021 
 ريخ ۷۱/۵۸ ۱۳/۱۳

 اضطراب آشکار
 با دانشجو ييبرخورد نامناسب پرسنل ماما

 بله ۵۰/۸۴ ۵۴/۱۷

P=0. 026 
 ريخ ۷۱/۵۹ ۲۹/۱۲

 اضطراب پنهان
 بله ۰۰/۸۸ ۶۲/۲۳

P=0. 024 
 ريخ ۳۴/۷۴ ۱۱/۱۴

 اضطراب آشکار
 ها يگروه هما ي ينامناسب مرب بازخورداحتمال 

 بله ۲۰/۸۶ ۸۹/۱۸

P=0. 041 
 ريخ ۰۰/۷۴ ۱۱/۱۷

 اضطراب پنهان
 بله ۹۵/۸۴ ۷۹/۱۶



 تهمينه صالحيان، يفرانک صفدر، معصومه دل آرام، انيافسانه کاظم، انيسته بنائيشا، منيژه سرشتي
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 بهمن و اسفند، 35 یدر پ ی، پششمدوره نهم، شماره  436

، يليبه رشـته تحصـ   يمند عالقهن يب داري معني يارتباط آمار

اعتقـاد بـه   ، نـه ياحسـاس گنـاه هنگـام معا   ، نـه يل به انجام معايتما

زان يـ بـا م نامناسـب پزشـک    بـازخورد احتمـال  و  مشاهدات مکـرر 

 نــه وجــود نداشــتياضــطراب آشــکار و پنهــان قبــل و بعــد از معا

)۰۵/۰P>(. 

د چـه  يـ مددجو بود جاي بهن سوال که اگر شما يدر پاسخ به ا 

ن يـ ان بـه ا ينفـر از دانشـجو   ۳۶، دينه کننده داشـت ياز معا يانتظار

مـوارد  مورد از  کيش از ياز افراد ب يسوال پاسخ داده بودند و برخ

ارتبـاط و   :ر بوديآنان به شرح ز يها پاسخر را ذکر کرده بودند و يز

 يم خصوصـ يت حـر يـ رعا، )نفر ۱۵( با احترام به مددجو توأمرفتار 

نـه آرام و  يمعا، )نفـر  هفـت (ل ياسـتر  فنت يرعا، )نفر ۱۴( مددجو

نـه  ينکردن زمـان معا  يطوالن)نفر شش( توجه به احساسات مددجو

  .)نفر دو( تجربه يتوسط دانشجو و پرسنل ب نهيعدم معا، )نفر سه(

ن روش آمـوزش  ين سـوال بـاز پاسـخ کـه بهتـر     يدر پاسخ به ا

ن سـوال پاسـخ   يـ به ار نف ۳۱، ستينال از نظر شما چينات واژيمعا

مـوالژو   ينـه رو يابتـدا در همـان روز معا  :شـامل  هـا  پاسـخ دادند و 

انجـام   بعـد از ، )نفر ۱۶(انسان ينه رويو سپس معا يحات مربيتوض

نـه  يدر مـورد معا  يحات مربـ يو توض يو مربنه توسط دانشجو يمعا

نـه همـان مـددجو را    يبه دانشـجو اجـازه معا   يمرب مجدداً، دانشجو

به دانشجو  ينه توسط دانشجو انجام و مربيابتدا معا، )نفر سه( بدهد

 دينه نمايمعا يانجام دهد و سپس مرب يح دهد که چه اقداماتيتوض

متفـاوت بـودن    ليـ بـه دل  يق دانشجو توسـط مربـ  يتشو، )دو نفر(

، لم مناسـب ينه با فـ يابتدا معا، )دو نفر( يبا تئور يت کار عمليماه

 ينـه بـر رو  يبعـد معا ، شـفاف و  ير رنگيتصاو يدارا سپس با کتاب

 يرو نـه يابتـدا معا ، )دو نفـر ( مـددجو  ينه بر رويموالژو سپس معا

به انسان  يشتريکه شباهت ب ياستفاده از موالژها، )دو نفر( مددجو

ـ  ينـه بـر رو  يمعا يآموزش عملو ) ک نفري( داشته باشد ا دو يـ ک ي

ان و سـپس تکـرار   يه دانشـجو يـ در حضـور کل  يمددجو توسط مرب

در مـورد   انيتجربه دانشجو. بود )ک نفري(انينه توسط دانشجويمعا

 )ان ذکـر شـده  ينفـر از دانشـجو   ۲۸توسـط  (نـال  ينه واژين معاياول

احسـاس بـد و   ، )نفر ۱۵( ت و کاهش اضطرابياحساس رضا: شامل

 شـش (نـه  يح معايدر انجام صـح  ييم توانادع ليبه دلت يعدم رضا

داشـتن مطالـب    تيـ و اهم )نفريک ( احساس شرم و خجالت، )نفر

  . بود )نفريک (نات انجام شده يو صداقت در مورد معا يتئور

 

  و نتيجه گيري بحث

نيمي در و پنهان زان اضطراب آشکار يج مطالعه نشان داد مينتا

زان يمدر مطالعه خود  Pryjmachuk. د بوديمتوسط و شد از موارد

ـ  ييان مامـا ياضطراب دانشجو  درصـد گـزارش کـرد    ۴۰ش از يرا ب

  . با نتايج اين بررسي هماهنگ است که، )۱۲(

زان يـ بـين م  دار معنـي تفاوت آمـاري   پژوهش بيانگر يها افتهي

ج يکـه بـا نتـا   ، بـود نه يبل و بعد از انجام معاان قياضطراب دانشجو

. )۸-۱۰(هماهنگ اسـت  Theroux وAbraham ،Howleyمطالعات 

نيز در بررسي خود نشان دادند قبل از انجام معاينه اضـطراب   ها آن

  . ابدي يم کاهشو بعد از معاينه  رود يمبه شدت باال 

بعد از نتايج مطالعه نشان داد ميزان نمره اضطراب دانشجويان 

يافته و حتي اضطراب آنان از ميزان اضـطراب   کاهشبسيار  معاينه

علت احتمالي  که بود تر کمدانشجويان مامايي در مطالعات مختلف 

نتايج . حمايت باالي مربي از دانشجويان باشد ليبه دلتفاوت شايد 

بين رفتارهاي آمـوزش فـردي و    کهنيز نشان داد  لطيفي يها افتهي

و  معکـوس د باليني و اضـطراب دانشـجويان ارتبـاط    اساتي يا حرفه

  . )۱۳( داردوجود  دار معني

ان يزان اضـطراب دانشـجو  يـ ن ميانگر ارتباط بـ يج مطالعه بينتا

احتمـال عـدم   ، مـار يب رسـاندن بـه ب  ينه با احتمال آسيقبل از معا

که با ، بودنه يح و احساس شرم و خجالت هنگام معايص صحيتشخ

. داشـت  يهماهنگ)Theroux )۱۴،۱۰ و  Rabertsonج مطالعه ينتا

کاهش در مورد  دانشجوياننان دادن به يالزم و اطم يها آموزشلذا 
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قبـل از  ، نـه يمعا حيت اصـول صـح  يـ مار در صورت رعايبه ب بيآس

  . است يضرور مددجويانتماس با 

ان با يزان اضطراب دانشجوينشان دهنده کاهش م يج بررسيانت

 Powellمطالعه  يها افتهينال بود که با يواژ ناتيمشاهده مکرر معا

نات يان پس از مشاهده معايشتر دانشجويانگر اضطراب بيکه ب) ۱۵(

متفاوت بودن ، اختالف يمتفاوت بود که علت احتمال، باشد يممکرر 

، نمونـه پـژوهش   Powell زيرا در مطالعـه ، باشد يمجامعه پژوهش 

 ييان مامـا يد دانشـجو يشا. بودند مذکرو  مؤنث يان پزشکيدانشجو

 يآمادگ، انيبودن با مددجو جنس همت کار خود و يبا توجه به ماه

نات زنان داشـته باشـند و لـذا مشـاهدات     يانجام معا يبرا يشتريب

ن يـ در ا. گرديـده اسـت   هـا  آن زان اضـطراب يم کاهشسبب  مکرر

با  جنس همنه توسط افراد يمعا :سدينو يم )Rochelson )۱۶نه يزم

نـات  يان هنگام معايسبب کاهش اضطراب دانشجو تواند يممددجو 

  . تال گردديرکتال و ژن

نـه لگنـي   يکه قبـل از معا  يافراد، نشان داد پژوهش يها افتهي

تجربه  تري کماضطراب ، داشتندموالژ  يرو نه بريمعاسابقه ، مددجو

ج يکسـان بـود امـا بـا نتـا     ي )Pugh )۱۷ يج بررسيکه با نتا، کردند

قـرار   يابيـ نـه رکتـال را مـورد ارز   يکه معا)popadiuk )۱۸مطالعه 

ان به نقـش پـر   يدانشجو popadiuk در مطالعه. متفاوت بود داد يم

، معتقـد بودنـد   يد کردند وليتاک يريادگيش يت موالژ در افزاياهم

نتوانسـته سـبب کـاهش     مـانکن ، مـوالژ نبـودن   يبا توجه به واقعـ 

، ج دو مطالعـه ياخـتالف نتـا   يکه علت احتمال. اضطراب آنان گردد

ج ينتـا . و زمان استفاده از موالژ باشـد  متفاوت بودن جامعه پژوهش

ن يقبل و حـ  يها مهارتز نشان داد بعد از آموزش ين ينيمطالعه ام

 انيدانشـجو  ينيبـال  يهـا  تيصـالح ، مـانکن مان بـا اسـتفاده از   يزا

 ينيآمـوزش بـال   يهـا  بخـش  ييکارا سدينو يم يو. ابدي يمش يافزا

، يا رشـته ن يب يها مهارتانجام  يبرا يپزشک يها رشتهان يدانشجو

رقابـل  يان غيدانشـجو  يش اعتماد به نفس و آمـادگ يحداقل در افزا

، مطالعات يبرخان و يبا توجه به نظر دانشجو. )۱۹( بود انکار خواهد

مـانکن بـا فاصـله     ينـه بـر رو  يمعا يکارگاه آمـوزش عملـ   يارزبرگ

  . رسد يمبه نظر  يضرور انسان يبر رونه يقبل از معا يکوتاه

ان بـا  يدانشجو زان اضطرابين ميانگر ارتباط بيج پژوهش بينتا

نامناســب  بــازخوردو  ييب پرســنل مامــاســاحتمـال برخــورد نامنا 

 دواريامج مطالعات مختلف از جمله ينتا. بود يا مربيو  ها يگروه هم

، مورد مطالعـه او ان ياز دانشجو يميش از نيبدر ، نشان داد، بابل در

و  يو مراکز بهداشت ها مارستانيببه پرسنل  ينيمشکالت آموزش بال

ان مورد مطالعه او معتقد يدرصد دانشجو ۲/۳۸مربوط بود و  يدرمان

 آنانت يو اکثر شود ينمت يبودند احترام دانشجو توسط پرسنل رعا

 يتيان ابـراز نارضـا  يف دانشـجو يپرسنل با شرح وظا يياز عدم آشنا

 ينيبـال  يها طيمح يزا استرساز عوامل  يکيز ين يتقو. )۵( کردند

م درمـان گـزارش   يردوستانه و تعامل نامناسب دانشجو با تيرا جو غ

 کـه  ايـن بـا توجـه بـه     سـد ينو يمـ  زاده تقينه ين زميدر ا. )۲( نمود

 ينيبـال  يياساس توانا يان گروه پزشکيدانشجو يارتباط يها مهارت

 يهـا  مهـارت  ياز طرفـ و ن اسـت  يخدمات به مـراجع در ارائه  ها آن

 يفرد نقش کم ينيبوده و تجربه بال يبه طور عمده اکتساب يارتباط

ـ  يهـا  تـنش لـذا بـه منظـور کـاهش     ، )۲۰( آن دارد يدر ارتقا ن يب

ان يبا حضور دانشجو يهيجلسات توج يان برقراريپرسنل و دانشجو

 يهــا رگـاه کا يبرگـزار ن ين و همچنـ يپرسـنل و مسـئول   انيـ و مرب

 يو درمـان  يآموزش يها بخشن در يشاغل يبرا يارتباط يها مهارت

  . رسد يمبه نظر  يضرور ييماما

 بـازخورد  احتمالز که ا يانينشان داد که دانشجو يج بررسينتا

از اضـطراب را   يزان باالتريمار دچار ترس شده بودند مينامناسب ب

ر عبـدالغني د  نتايج مطالعات مختلـف از جملـه  . تجربه کرده بودند

قابـل تـوجهي از بيمـاران     درصـد  کـه عربستان صعودي نشـان داد  

درصد آنان نسـبت بـه    ۳۶مناسبي با دانشجويان ندارند و  همکاري

ـ  وحضور دانشجويان هنگام معاينه معترض بـوده   از نيمـي از   شيب

دانشـجويان   از پـذيرش  کـه  دانسـتند  يمبيماران حق طبيعي خود 

نيز نشان داد کـه  Yanikkeremt نتيجه بررسي) ۲۱( امتناع نمايند
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درصد زنان با حضور دانشجو در کنار پزشک و پرستار هنگام ۴ فقط

ــام معا ــد و حتــ  يانج ــق بودن ــه مواف ــارت   ين ــلمان ام ــان مس  يزن

ناراضـي  ز يـ ن جنس همان ينه دانشجوياز مشاهده معا )درصد۸/۱۲(

نـه بـه   يادرصد آنان اجازه مع ۲۰و  دانستند يمو آن را ممنوع  بوده

 . )۲۲( دادند ينمز ين مؤنثان يدانشجو

دانشـجويان از احتمـال    کـه  رسـد  يمـ بنابراين طبيعي به نظر 

بنـابراين مربيـان و   . مار دچار اضـطراب گردنـد  ينامناسب ب بازخورد

بهتري با دانشجويان  همکاريبايد تالش نمايند تا بيماران  پزشکان

ارتباطي خـود و   يها مهارتداشته باشند و دانشجويان نيز با بهبود 

اجازه از بيماران و رعايت حريم خصوصـي شـرايط را جهـت     کسب

 Mcleanنـه  ين زميـ در ا. بيشـتر بيمـاران فـراهم نماينـد     همکاري

رش بهتـر  يد عالوه بر عملکرد مناسـب کـه سـبب پـذ    يبا نويسد مي

ان در همراهي يبه نقش مهم دانشجو ديپزشکان با گردد يمماران يب

 يريادگيـ در  يماران مشارکت بهتريند تا بيد نمايتاک نبا تيم درما

 . )۱۱( ان داشته باشنديدانشجو

بيـانگر ميـزان اسـترس بـاالي      کـه با توجه بـه نتـايج مطالعـه    

با توجه بـه نقـش   ، باشد يمدانشجويان هنگام انجام معاينات لگني 

در يـادگيري و بـا عنايـت بـه نقـش مهـم        منفي اضـطراب شـديد  

توصـيه  ، در يادگيري معاينات لگني تکنيکيارتباطي و  يها مهارت

بـا  ، زنـان و زايمـان    يها بخشقبل از ورود دانشجويان به  شود يم

مورد بخش زايمان  الزم در يها يآگاهآموزشي  يها کارگاهاري زبرگ

 يهـا  مهـارت بـه اهميـت    ،آمـوزش نظـري   يها دورهدر . داده شود

قبل از شروع . گردد تاکيد، م درمانيت با مددجو و دانشجو ارتباطي

ــر روي  و انجــام معاينــات لگنــي کــارآموزي توســط دانشــجويان ب

 مانکنتوسط مربي باليني بر روي  لگني کاملمعاينات ، مددجويان

 يهـا  ينگرانـ فرصت داده شود تـا   به دانشجويان. دشوآموزش داده 

عوامل اضطراب آور در ، احتمالي خود را مطرح نموده و تالش گردد

  . حذف گردد امکانصورت 

  

  تشکرتقدير و 

ن يـ شـرکت کننـده در ا   ييان مامـا يه دانشـجو يکل همکاري از

. ر ممکـن بـود  يـ آنـان انجـام پـژوهش غ    يمطالعه که بدون همکار

  . شود يم سپاسگزاري
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