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 چكيده مشخصات مقاله

 هنو ع مقال
 یپژوهشاصیل 

 

 پيشينه پژوهش

 22/04/99 تاریخ دریافت:

 19/05/99 تاریخ پذیرش:

 كلمات كليدي  

 عوامل استرس زا

 آموزش بالینی

 دانشجوی پرستاری

ذا لر دارند. ر و کاستجربه ای پر استرس است خصوصا در حرفه پرستاری که با جان انسان ها  ینیآموزش بال مقدمه:

 یترس زامطالعه بررسی  عوامل اس نیضرورت است. هدف از ا کی ینیآموزش بال عوامل استرس زا ییشناسا

 .است یمختلف پرستار یترم ها انیدانشجو ینیآموزش بال

دانشگاه  یپرستار انینفر از دانشجو 131 شاملپژوهش  یواحدها ،یمقطع -یفیدر  این مطالعه توص روش كار:

 ها، پرسشنامه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده یسرشمار وهیکه به شبودند  1395مشهد در سال  یعلوم پزشک

 4)رشته  تیمربوط به ماه واملع طهیحشش را در  ینیآموزش بال یپژوهشگر ساخته بود که عوامل استرس زا

 4)یآموزش ستمیس عبارت( و 16عبارت(، دانشجو ) 12) ماریعبارت(، ب 9) نیبال طیعبارت(، مح 9) یعبارت(، مرب

 کرد یم یرسعبارت( بر

 ،(2/15±6/20) یمرب طهیپژوهش مربوط به ح یاسترس واحدها نیشتریمطالعه، ب نیا یها افتهیبر اساس  نتايج:

 نیب یارد یمعن یرشته تفاوت آمار تیماه طهحی در. بود( 1/12±8/6) دانشجو و(  9/12±9/5) نیبال طمحی

 (.p<001/0) دار بود یمعن گرید  یها طهیح ریتفاوت در سا نیمختلف وجود نداشت اما ا یترم ها انیدانشجو

انشجویان وانی دکه عوامل استرس زا تأثیر منفی در عملکرد تحصیلی، سالمت جسمی و ر ییاز آنجا :نتيجه گيري

 از یریدابتآن  جهت کاهش ن،یرسد مسئوالن با درک عوامل استرس زا در اموزش بال یبه نظر م یدارد؛ لذا ضرور

تدای از اب یقیموس وورزش  ،یساز مآرا ریمقابله با استرس نظ یبا مفهوم استرس و راهها انیودانشج ییجمله: آشنا

ات اصالح ،یمیر تکا رساختارییتغ ،یو روانشناخت یلیتحص یبرنامه های آموزشی، مشاوره ها قیدوره تحصیل از طر

 .دنیو ...را اتخاذ نما یاجتماع تیحما شیافزا ،یتیریمد
 مقالهن اينحوه ارجاع به 

Darban F, Bagheri M, Behnam Vashani H, Hajiabadi F. Evaluation of stressors in clinical education from the 

perspective of nursing students of Mashhad School of Nursing and Midwifery.  Horizon of Medical Education 

Development. 2020;11(1):64-78 

 همقدم

آموزش بالینی بخش اساسی و مهم  ،یدر پرستار       

درحرفه  ازیمورد ن ستهیافراد شا تی( جهت ترب1آموزش )

دانشجو  است تا   یبرا یفرصت ،یکارآموز طی(. مح2است)

را  ماریجهت مراقبت ب ازیمود ن یمهارتها جیدانشجو بتدر

 لیتبد یرا به مهارت مراقبت یکسب نموده و دانش تئور

در  ینبالی کارآموزی های¬دوره ،یعبارت(. به 2)دنینما
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 یاتیح تیاهم اندانشجوی ای¬حرفه تیهو دهی¬شکل

 (. 3)شود¬یای محسوب م-داشته و قلب آموزش حرفه

 شدن ای¬و به اصطالح حرفه اساسی های¬مهارت کسب

 های¬طیآموزش در مح تیو کم تیفیسالمت، به ک متی در

ه مشکل در آموزش (. وجود هرگون4دارد) یبستگ ینیبال

 سازد¬یبخش را دچار نقصان م نیو بازده ا ییکارا ،ینیبال

نشان  قاتیتحق جیمشکالت است. نتا نیاز ا یکیو استرس 

% دانشجویان پرستاری از آموزش در  71که  دهد¬یم

محیط های بیمارستان به عنوان تنش زاترین دوره یاد 

 تیاکثر ز،یو همکاران ن رضایی مطالعه طبق(. 5)کنند¬می

استرس خود را متوسط به باال گزارش  یپرستار انیدانشجو

 (.6نموده اند)

و استرس  یاسترس زا از طرف یبه عنوان تجربه ا آموزش

سر و کار داشتن با جان  لیبدل گریاز طرف د  ینیبال طیمح

 انیانسان ها،  سبب در معرض استرس قرار گرفتن دانشجو

تواند  یشوندکه م یم ینیبال یکارآموز طیدر مح یپرستار

بر عملکرد و بهداشت دانشجو   میمستق ریو غ میمستق راتیتاث

(. اگر دانشجویان، استرس را به مثابه یک 2داشته باشد )

مبارزه احساس کنند، انگیزه آنها جهت یادگیری افزایش می 

 تواند¬یابد، اما اگر میزان آن زیاد و تهدید کننده باشد، می

 و استعدادها ظهور از نعما و تحصیلی افت باعث

بالقوه دانشجویان شده و نقص در عملکرد  های¬توانایی

 ینیآموزش بال تیفیو ک یریادگی(، کاهش 7آنان) مفید

 (.6داشته باشد) یدر پ ینیبال یدر بخشها انیدانشجو

نشان داد که دانشجویان  زیگانگا ماهات  درآمریکا ن مطالعه

در محیط های  پرستاری عوامل استرس زای متعددی را

 انجام آنها ترین¬مهم که کنند¬بیمارستانی تجربه می

اقبت از بیمار و برقراری ارتباط با بیمار در مر تزریقات،

 ران،ای در شده انجام مطالعات طبق(. 8)باشد¬جلسه اول می

 فینداشتن شرح وظا ،یپرستار انیدانشجو ینیبال مشکالت

( 9) یو عمل ینظر یآموخته ها نیب یدر بخش، ناهماهنگ

در  ینبودن امکانات رفاه ان،یاز دانشجو انیمرب تیعدم حما

 یابیدانشجو از ارزش تی(، عدم رضا10, 9بخش)

شرایط  نیشده است. چنانچه ا انی( و ... ب10)یکارآموز

نشود، میتواند مانعی بر سر راه آموزش  تیریاسترس آور مد

را دچار پرستاری بوده و تربیت پرستاران شایسته و کار آمد 

مشکل سازد، زیرا کیفیت آموزش پرستاری وابسته به 

 (. 9کیفیت تجربه بالینی دانشجویان است)

انجام  یبرا انیدانشجو یآمادگ جادیجهت ا نکهیتوجه به ا با

  ینیبال یطهایمشکالت در مح نیا ،یدر حرفه پرستار فهیوظ

متفاوت بودن امکانات  لیمختلف بدل یدانشگاه ها

متفاوت بوده،  لذا  یعلم اتیه یاعضا و یمارستانیب

پژوهشگران برآن شدند تا این عوامل را در دانشجویان  در 

 یمشهد به صورت کل ییو ماما یدانشکده پرستار یارپرست

قرار دهد تا با  یابیمورد ارز یلیترم تحص کیو به تفک

 در استرس کاهش  جهت در هایی¬شناسایی این عوامل راه

 گیری یاد شرایط ایجاد نتیجه رد و بالینی های محیط

 و استرس هنگام زود شناخت. شود ریزی برنامه کارآمد

 یاسترس م تیریمد تیآن  و در نها جادکنندهای عوامل

بکاهد و با گسترش برنامه  یتواند از بروز مشکالت روان

 انیکردن مشکالت دانشجو یبند تیمشاوره و اولو یها

انان  یبهبود سالمتبه حفظ و  یلیدر مقاطع تحص یپرستار

 (.11کمک نمود)

 روش كار

 یاست که بر رو یاز نوع مقطع یفیمطالعه حاضر توص        

مشهد در سال  یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو

پژوهش،  نیورود به مطالعه ا یارهایانجام شد. مع 1395

در مقطع  لیبه شرکت در پژوهش، اشتغال به تحص لیتما

 یلیترم تحص ،یدوره روزانه رشته پرستار وستهیپ یکارشناس
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 یمصرف دارو ایروان  یماریشامل نداشتن ب ،و باالتر 4

موثر بر روان و مواجه نشدن با استرس عمده )مانند مرگ 

خروج آن   یارهایطالق و ...( از شش ماه قبل و مع زان،یعز

ادامه حضور در پژوهش بودند.   حجم  یبرا لیعدم تما

واجد  یپرستار انینفر  از دانشجو 131 پژوهش نینمونه ا

 تیانتخاب شدند. در نها یسرشمار وهیبه ش کهبودند  طیشرا

علت عدم پژوهش ) به  ینفر از واحدها 13 زشیبا ر

نفر در مطالعه شرکت کردند. 118بازگرداندن پرسشنامه(، 

پژوهش شامل فرم مشخصات  نیابزار مورد استفاده در ا

 عوامل ساخته¬وهشگرو پرسشنامه پژ کیدموگراف

مشخصات  رمبود. ف ینیآموزش بال زای¬استرس

و  یسوال در مورد مشخصات فرد 19 یحاو کیدموگراف

 54شامل  زنی  زا¬و پرسشنامه عوامل استرس یلیتحص

 یکه توجه به اهداف مطالعه، بررس باشد¬یعبارت  م

 نیشده است. ا هیمنابع و مطالعه مقاالت مشابه ته نیدتریجد

را در  شش  ینیآموزش بال زای¬ه عوامل استرسپرسشنام

 9) یعبارت(، مرب 4رشته ) تیمربوط به ماه واملع طهیح

عبارت(،  12) ماریعبارت(، ب 9) نیبال طیعبارت(، مح

عبارت(  4)یآموزش ستمیعبارت( و س 16دانشجو )

 ر،یتاث ی)ب ای¬نهیگز 4 کرتیل اسیو براساس مق سنجد¬یم

نمره مربوط  نیشد. کمتر اریگذ¬( نمرهادیکم، متوسط، ز

 ییروا نییبود. جهت تع 3آن نیو باالتر 0به هر عبارت 

 دیده تن از اسات اری، پرسشنامه ها در اخت یو محتو یصور

مشهد گذاشته شد و نظرات  یصاحبنظر دانشگاه علوم پزشک

پرسشنامه عوامل  ییایآنان اعمال شد.  پا یاصالح

 بیشد که ضر دهیجسن یدرون یهمسان وهشی به زا¬استرس

آن   ییایبدست آمد و پا  83/0کرونباخ آن برابر با  یآلفا

بدست آمد.  بعد از  8/0تا  75/0 نیمختلف  ب یها طهیدر ح

، پژوهشگر  88165با کد یپژوهش یطرح در شورا بیتصو

اقدام به  ییو ماما یاز دانشکده پرستار نامه¬یبا کسب معرف

 به توجه با پژوهشگر که¬نمود. به این صورت یریگ-نمونه

پژوهش در  یواحدها حضورو ساعات  کالسی برنامه

 انی.  بعد از پانمود¬می مراجعه ¬دانشکده  به دانشکده

 یپژوهش معرف یکالس،  پژوهشگر ابتدا خود را به واحدها

و  انیدانشجو یاهداف پژوهش برا حیکرده و پس از توض

در مورد  الزم حاتیآنها و  پس از ارائه توض یجلب همکار

نامه ها و پاسخ  پرسشنحوه انجام پژوهش و نحوه پر کردن 

 اریمطالعه را در اخت یپژوهش، ابزارها یبه سواالت واحد ها

پژوهش قرار داد تا در حضور پژوهشگر پاسخ  یواحد ها

 ایداشتند  یپژوهش سوال های¬که واحد یدهند. در صورت

شگر در وجود داشت، پژوه یاز پرسشنامه ابهام یدر قسمت

 ها¬داد. پرسشنامه اسخزمان پر کردن پرسشنامه ها به آنها پ

شد.  آوری¬توسط خود پژوهشگر جمع زین لتکمی از پس

داده شد که اطالعات  ناناطمی کنندگان¬به شرکت نیهمچن

. ستین یبه ذکر نام و نام خانوادگ یازیمحرمانه مانده و ن

 ازیمان نز قهیدق 15هر پرسشنامه به طور متوسط به  لیتکم

 انیدانشجو که ییداشت. الزم به ذکر است از آنجا

در دانشکده حضور  یبه علت کارورز 8و  7 های¬ترم

مربوطه  یمرب یاطالعات با هماهنگ آوری¬نداشتند، جمع

 نیانجام شد.  الزم به ذکر است، ا ها¬یدر محل کارورز

اخالق به شماره نامه   تهیکم یگواه یطرح دارا

 ( است.8/5/1399 خی)تار 209834/99

این پژوهش داده ها از نوع کیفی و کمی )پیوسته و  در

  یگسسته( بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با از نرم افزار امار

SPSS  انجام شد. برخورداری متغیرهای کمی از   16نسخه

اسمیرونوف -توزیع طبیعی با استفاده از آزمون کلموگروف

موگرافیک و بررسی شد. برای توصیف اطالعات د

دن هر بو زا¬استرس زانیم نییتع یمشخصات فردی و برا

عامل  از درصد، میانگین، انحراف معیار، جدول توزیع 

تفاوت  یبررس یفراوانی )نسبی، مطلق( استفاده شد. برا
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مختلف از آزمون   یدر ترمها طهیهر ح نیانگیم

ANOVA استفاده شد. یتوک یبیو سپس از آزمون تعق 

 نتايج

 یواحدها یسن نیانگیمورد مطالعه با م تیجمع       

سال قرار  27تا  20 نیسال بود که در محدوده ب 22پژوهش

( زن و مجرد %4/81داشت. اکثر واحد های پژوهش )

، 4در ترم   %/8/23  ،یلی( بودند. از لحاظ ترم تحص9/77%)

 %6/25و  7در ترم  %5/14، 6ترم  %3/23، 5ترم  8/12%

بودند)  لیمشغول به تحص  8 مر ترپژوهش د یواحدها

  (.1جدول 

 اطالعات دموگرافیک و تحصیلی دانشجویان پرستاری:  1جدول 

 فراوانی                       متغیر

 22  ± 2.1 سن

 (%4/81)140خانم  جنس

 %( 6/18)32آقا  

 %( 8/23)41 4ترم 

 %( 8/12)22 5ترم 

 %( 3/23)40 6ترم 

 %( 5/14)  25 7ترم 

 (%6/25) 44 8ترم 

 

ش پژوه یواحدها  %6/10مطالعه،  نیا های¬افتهیبر اساس 

 یآنان ناراض %14داشته و  تیرضا یکاراموز طیاز مح

 یاسترس واحدها نیشتریب طه،یح شش انیبودند.از م

 ،(2/15±6/20) یمرب طهیمربوط به ح بترتی¬پژوهش به

 .دبو( 1/12±8/6) دانشجو و( 9/12±9/5) نیبال طمحی

سرزنش  بیبه ترت یتمآی نظر از زا¬عوامل استرس نیشتریب

 ،(77/1±85/0) نیریدر حضور سا یدانشجو توسط مرب

 ارتباط ،(61/1±04/1) یکردن مرب یابیارزش ای¬قهسلی

 نیب ضتبعی ،(47/1±91/0) انیو دانشجو یمرب نیب رموثرغی

بخش  انیدانشجو ریبا سا ییو ماما یپرستار انیدانشجو

 لیوسا یو شستشو ماریب لیکردن وسا زتمی و( 93/0±45/1)

نداشتن  زای¬عوامل استرس نهمچنی. بودند( 89/0±45/1)

 یدر برقرا ناتوانی ،(37/0±66/0) یلیعالقه به رشته تحص

 یدر برقرار ناتوانی ،(39/0±61/0) ها¬یارتباط با همکالس

 یخوراک داروهای دادن و( 56/0±68/0) ماریارتباط با ب

 (.2بود)جدول تیاهم نیکمتر یدارا( 85/0±58/0)
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 میزان فراوانی عوامل استرس زای دانشجویان پرستاری:  2جدول 
 فراوانی

 )درصد(

 حيطه عوامل استرس زاي دانشجويان 

 به هیچ وجه کم متوسط زیاد

14 

(8/11) 

31 

(3/26) 

38 

(2/32) 

35 

(7/29) 

 ماهیت رشته نگرانی از ابتال به بیماریهای عفونی و واگیر -1

9 

(6/7) 

21 

(8/17) 

32 

(8/17) 

56 

(5/47) 

 تمیز کردن بیمار بعد از دفع-2

3 

(5/2) 

14 

(9/11) 

63 

(4/53) 

38 

(2/32) 

 دیدن زخم و انجام پانسمان-3

5 

(2/4) 

12 

(2/10) 

56 

(5/47) 

45 

(1/38) 

 تمیز کردن وسایل بیمار وشستشوی وسایل-4

(4) 7/3  ± 08/2 

 

  راف معیار)میانه(میانگین و انح

12 

(2/10) 

25 

(1/21) 

69 

(5/58) 

12 

(2/10) 

  تذکر مربی در حضور بیمار و پرسنل-5
 
 

 16 مربی

(6/13) 

26 

(0/22) 

60 

(8/50) 

16 

(6/13) 

 ترس از ارزشیابی دانشجو توسط مربی-6

12 

(2/10) 

26 

(0/22) 

61 

(7/51) 

19 

(1/16) 

 پرسش و پاسخ مربی در حضور دیگران-7

26 

(0/22) 

30 

(5/25) 

38 

(2/32) 

24 

(3/20) 

 استرسی بودن مربی-8

18 

(3/15) 

29 

(6/24) 

43 

(4/36) 

28 

(7/23) 

 عدم حمایت مربی از دانشجو حین بروز مشکل-9

20 

(9/16) 

32 

(1/27) 

47 

(8/39) 

19 

(1/16) 

 وجود ارتباط غیر موثر بین مربی و دانشجویان -10

24 

(3/20) 

53 

(9/44) 

31 

(3/26) 

10 

(5/8) 

 سلیقه ای ارزشیابی کردن مربی-11

30 

(4/25) 

33 

(0/28) 

36 

(5/30) 

19 

(1/16) 

 سرزنش دانشجو توسط مربی در حضور سایرین -12

14 

(9/11) 

30 

(4/25) 

53 

(9/49) 

21 

(8/17) 

 سلب استقالل دانشجو توسط مربی -13
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6/2±20/15 (11)   )میانه(یارو انحراف مع میانگین  

8 

(8/6) 

27 

(9/22) 

53 

(9/44) 

30 

(4/25) 

 دانشجو ناکافی بودن دانش بالینی  -14

 

4 

(4/3) 

23 

(5/19) 

62 

(5/52) 

29 

(6/24) 

 عدم توانایی در استفاده از تجهیزات موجود در بخش -15

4 

(4/3) 

19 

(1/16) 

50 

(4/42) 

45 

(1/38) 

 ترس از اشتباه در ارائه مراقبت  -16

7 

(9/5) 

9 

(6/7) 

31 

(3/26) 

71 

(2/60) 

 دادن داروهای خوراکی  -17

3 

(5/2) 

12 

(2/10) 

49 

(5/41) 

54 

(8/45) 

 دادن داروهای غیر خوراکی -18

2 

(7/1) 

21 

(8/17) 

62 

(5/52) 

33 

(0/28) 

 فقدان آمادگی الزم هنگام حضور بر بالین بیمار-19

3 

(5/2) 

16 

(6/13) 

55 

(6/46) 

44 

(3/37) 

 ساندن به بیمارترس از آسیب ر-20

5 

(2/4) 

14 

(9/11) 

42 

(6/35) 

57 

(3/48) 

 ترس از موارد ناشناخته-21

2 

(7/1) 

10 

(5/8) 

50 

(4/42) 

56 

(5/47) 

 عدم توانایی در برقراری ارتباط با بیمار-22

3 

(5/2) 

15 

(7/12) 

58 

(2/49) 

42 

(6/35) 

 نداشتن اعتماد به نفس -23

0 

(0/0) 

12 

(2/10) 

60 

(8/50) 

46 

(0/39) 

 عدم توانایی در برقراری ارتباط با پرسنل -24

4 

(4/3) 

5 

(2/4) 

37 

(4/31) 

72 

(0/61) 

 عالقه نداشتن به رشته پرستاری -25

1 

(8/0) 

5 

(2/4) 

43 

(4/36) 

69 

(5/58) 

 عدم توانایی در برقراری ارتباط با همکالسی ها-26

5 

(2/4) 

6 

(1/5) 

38 

(2/32) 

69 

(5/58) 

 انایی در مسئولیت پذیریعدم تو-27

0 

(0/0) 

11 

(3/9) 

59 

(0/50) 

48 

(7/40) 

 وضعیت جسمی خودم -28
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1 

(8/0) 

21 

(8/17) 

68 

(6/57) 

28 

(7/23) 

 وضعیت روحی خودم-29

  )میانه(یارو انحراف مع میانگین (12) 8/6±1/12

3 

(5/2) 

28 

(7/23) 

54 

(8/45) 

33 

(0/28) 

 محیط بالین اربرخورد سوپروایزر و سرپرست -30

 
 
 
 
 

3 

(5/2) 

40 

(9/33) 

49 

(5/41) 

26 

(0/22) 

 برخورد پزشکان بخش -31

2 

(7/1) 

30 

(4/25) 

58 

(2/49) 

28 

(7/23) 

 برخورد پرسنل -32

5 

(2/4) 

24 

(3/20) 

53 

(9/44) 

36 

(5/30) 

 کمبود امکانات و وسایل موجود در بخش-33

9 

(6/7) 

27 

(9/22) 

53 

(9/44) 

29 

(6/24) 

 تعداد زیاد دانشجویان در بخش  -34

19 

(1/16) 

36 

(5/30) 

46 

(0/39) 

17 

(4/14) 

 تبعیض بین دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان -35

12 

(2/10) 

29 

(6/24) 

64 

(2/54) 

13 

(0/11) 

 شلوغی بخش -36

18 

(3/15) 

23 

(5/19) 

55 

(6/46) 

22 

(6/18) 

 ن پرستارینبود اتاق کنفرانس برای دانشجویا -37

15 

(7/12) 

14 

(9/11) 

65 

(1/55) 

24 

(3/20) 

 نبود رختکن در بخش برای دانشجویان پرستاری -38

2 

(7/1) 

24 

(3/20) 

67 

(8/56) 

25 

(2/21) 

 نحوه برخورد با بیمار -39

2 

(7/1) 

12 

(2/10) 

68 

(6/57) 

36 

(5/30) 

 نحوه برخورد با همراهی بیمار -40

2 

(7/1) 

25 

(2/21) 

59 

(0/50) 

32 

(1/27) 

 درمان ناکافی  و نیمه کاره بیمار به علت فقر و تنگدستی -41

1 

(8/0) 

21 

(8/17) 

71 

(2/60) 

25 

(2/21) 

صحبت کردن همراهیان بیمار راجع به برخورد ناشایسته  -42

 پرستاران

4 

(4/3) 

20 

(9/16) 

68 

(6/57) 

26 

(0/22) 

 مراقبت ناکافی از بیمار توسط پزشک -43
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1 

(8/0) 

30 

(4/25) 

61 

(7/51) 

26 

(0/22) 

 مراقبت ناکافی از بیمار توسط پرستار -44

 یار)میانه(و انحراف مع میانگین (15)   9/5±9/12

10 

(5/8) 

14 

(9/11) 

60 

(8/50) 

34 

(8/28) 

 بیمار مراقبت از بیمار عفونی -45

 
  

7 

(9/5) 

28 

(7/23) 

54 

(8/45) 

29 

(6/24) 

 مار د رحال مرگمراقبت از بی -46

4 

(4/3) 

19 

(1/16) 

63 

(4/53) 

32 

(1/27) 

 دیدن بیمار فوت شده -47

3 

(5/2) 

20 

(9/16) 

51 

(2/43) 

44 

(3/37) 

 مراقبت از بیمار غیر هم جنس -48

2 

(7/1) 

18 

(2/15) 

77 

(3/65) 

21 

(8/17) 

 وضعیت جسمی بیمار -49

4 

(4/3) 

27 

(9/22) 

67 

(8/56) 

20 

(9/16) 

 عیت روحی بیماروض -50

12/1±3/6     (6)   )میانه(میانگین و انحراف معیار 

16 

(6/13) 

35 

(7/29) 

40 

(9/33) 

27 

(9/22) 

 سیستم آموزشی عدم هماهنگی بین یاد گیری های تئوری وبالینی -51

14 

(9/11) 

21 

(8/17) 

50 

(4/42) 

33 

(0/28) 

 روشن نبودن اهداف کار آموزی -52

14 

(9/11) 

26 

(0/22) 

47 

(8/39) 

31 

(3/26) 

علمی کار نکردن در بالین به علت کمبود امکانات و  -53

 وسایل

18 

(3/15) 

27 

(9/22) 

40 

(9/33) 

33 

(0/28) 

 روتین کار کردن در بخشهای مختلف و تخصصی -54

  میانگین و انحراف معیار )میانه( (4)   2/3±9/4

 

 زای¬وامل استرسع نیشتریمطالعه، ب نیا های افتهیاساس  بر

کردن  یابیارزش ای¬قهی، سل بترتی¬به 4ترم  انیدانشجو

در  انیدانشجو ادزی تعداد ،(54/1±91/0)یمرب

( 41/1±87/0) مارانیب یروح توضعی ،(46/1±98/0بخش)

 گریبا د ییو ماما یپرستار انیدانشجو نیب ضتبعی  و

 زای عوامل استرس نیشتربی و( 37/1±99/0)انیدانشجو

کردن  یابیارزش یا قهیسل بیبه ترت 5ترم  نایدانشجو

 ماریدر حضور پرسنل و ب مربی تذکر ،(59/1±59/0)یمرب

با  ییو ماما یپرستار انیدانشجو نیب ضتبعی و( 57/0±36/1)

 زین  6ترم  اندانشجوی. بودند( 31/1±57/0) انیدانشجو گرید
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 ریوجود ارتباط غ مار،یو ب پرسنلدر حضور  یتذکر مرب

 دانشجو سرزنش ،(8/1±96/0و دانشجو ) یمرب نیموثر ب

 از ترس و( 7/1±99/0) نیریدر حضور سا مربی توسط

 عنوان به را(  7/1±99/0) یمرب ینیبال یابارزشی

 نیشتریب نیعوامل ذکر کردند؛ همچن نآورتری¬استرس

 ب،یرتت¬به 7ترم  انیدانشجو نبی در زا¬عامل استرس

در حضور  یسرزنش دانشجو توسط مرب

از دانشجو در  یمرب تحمای عدم ،(28/2±84/0)نیریسا

در حال  ماربی از مراقبت و ،(08/2±71/0زمان بروز مشکل )

 بترتی¬به 8ترم  اندانشجوی در و( 96/1±84/0مرگ  )

 نیریدر حضور سا یسرزنش دانشجو توسط مرب

و  یتئور های¬یریادگی نیب هماهنگی عدم ،(81/0±21/2)

 مربی توسط دانشجو استقالل سلب و( 81/1±81/0) ینیبال

 . بود( 69/0±67/1)

رشته   تیماه طهینشان داد در ح ANOVAآزمون  جینتا

مختلف  یترمها انیدانشجو نیب یدار یمعن یتفاوت آمار

 طهیح ریتفاوت در سا نی( اما اP=0.155وجود نداشت)

آزمون  جی(.براساس نتاP<0.05دار بود) یمعن گرید  یها

 نیب یدار یتفاوت معن یبه مربمربوط  طهیدر ح ،یتوک

وجود داشت  5و  4ترم   انیبا دانشجو  8و  7ترم  انیدانشجو

(0,001  >P به طور ، )در  طهیح نیاسترس مربوط به ا کهی

مربوط به دانشجو  طهیباالتر بود. در ح 8و  7ترم  انیدانشجو

با   8ترم  انیدانشجو نیب یدار یمعن یتفاوت آمار

 کهی(به طورP=0.03د داشت )وجو 4ترم  انیدانشجو

کمتر از  طهیح نیدر ا 8ترم  انیجواسترس دانش نیانگیم

 نیبال طیمربوط به  مح طهیبود. در ح 4ترم  انیدانشجو

 یدار یبه طور معن 7ترم  انینمره استرس دانشجو نیانگیم

 یترم ها م ریسا انینمره دانشجو نیانگیاز م شتریب

 نیانگیم مار،یط به بعوامل مربو طهی( در حP=0.006باشد)

کمتر از  یدار یبه طور معن یستارپر 7ترم  انینمره دانشجو

( و در P=0.01) یلیتحص یترم ها ریسا انینمره دانشجو

 انینمره استرس دانشجو نیانگیم زین یآموزش ستمیس طهیح

 رینمره سا نیانگیاز م شتریب یدار یبه طور معن 8ترم 

 (3() جدول P=0.009بود) انیدانشجو

 مقایسه میانگین نمره حیطه های استرس به تفکیک ترم تحصیلی :3جدول
میانگین و انحراف  

 معیار
 F P 8ترم 7ترم 6ترم  5ترم  4ترم 

1/4 4ماهیت رشته   ± 08/2   9/1 ± 16/4  86/3  ±  8/1  86/4 ± 8/1  78/4  ± 25/2    02/4 ±  7/1  715/1 155/0  

20/15±6/2 مربی   48/12 ± 21/5  07/11 ± 3/2  65/13 ± 6/6  17 ± 0/7  18/15 ± 7/4  894/3 001/0 

6/12±8/1 دانشجو   80/15 ± 9/6  11,07± 0/4  06/13 ± 1/10  06/12 ± 1/10  53/8 ± 3/4  475/2 03/0 

5/12±9/9 بالین   43/12  ± 7/6  29/11 ± 0/4  2/13 ± 0/7  34/17 ± 5/3  16/10 ± 9/5  567/3 006/0 

7/2 ±  68/7    3/6±12/1 بیمار   95/5  ± 6/2  60/7 ±  6/3  60/3 ± 6/3  46/5 ± 1/2  645/1 01/0 

21/4   3/4±2/9 سیستم آموزشی  ± 9/2  03/3 ± 6/2  74/5 ±  7/4  01/5 ± 0/3  01/7 ±  1/3  632/4 002/0 
میانگین و انحراف 

معیار نمره کل 

 پرسشنامه  

62/9±  4/1  674/3 009/0 
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 و نتيجه گيري بحث

ودن نمره عوامل نتایج مطالعه حاضر حاکی از باال ب        

 نیشتریمشهد است که ب یاسترس زا در دانشجویان پرستار

 افتهیاختصاص  یمربوط به مرب طهیاسترس زا، به ح طهیح

به جنبه  انیدانشجو ،یلیمختلف تحص یدر ترمها یاست. ول

در  انیکه دانشجو یاشاره داشتند. بطور طهیح نیاز ا یخاص

را  یتوسط مرب یابیدغدغه ارزش ن،یاول ورود به بال یترمها

دغدغه تا  نینمودند و ا انیب یبه عنوان استرس مهم

 انیب یمهم یترم ششم همچنان عامل استرس زا انیدانشجو

 شد. 

پرسنل و ...(  مار،ی)ب نیریدر حضور سا یتذکر مرب نیهمچن

 هیشده توسط دانشجودر کل انیاز عوامل ب یکیبه دانشجو

و  یدیمر ریت نظمطالعا ریشده است. در سا انیترمها ب

 ریتجارب تحق ،یفرد نی)ارتباط بطهیهمکاران که پنج ح

 اتیتجرب ند،یاحساسات ناخوشا ،یآموزش طیمح ز،یآم

و  ی( و حارص آباد12قرار داده بود) یمورد بررس ا( رینیبال

مهارت دانشجو،  ،یاسترس زا )مرب طهیهمکاران که هشت ح

 ند،یاحساسات ناخوشا ن،یبال طیدانشجو، مح تیشخص

( را مطالعه یآموزش ستمیو س ماریب ،ینیبال اتیتجرب

تذکر استاد در حضور پرسنل بخش ، تذکر  زی(  ن13نمودند)

 ز،یآم ریو همراه به عنوان برخورد تحق ماریاستاد در حضور ب

با  حیشده است. برخورد صح انیعامل تنش زا ب نیشتریب

ت به نسب یو یعالقمند جادیدر ا یمهم اریدانشجو، امر بس

در  یگری(. در مطالعه د14است) ینیبال یریادگی طیمح

شده که در  انیمشکل مربوط به استاد ب نیشتریب ز،ین رازیش

و سپس تذکر  یابیارزش وهیتم نامناسب بودن شیآ ان،یم نیا

را در بروز  ریتاث نیشتریو پرسنل، ب ماریدر حضور ب یمرب

 یستارپر انیدانشجو دگاهیاز د ،ینیمشکالت آموزش بال

 گرانیبه دانشجو در حضور د ی(. تذکر مرب15داشته است)

 یتواند، به اعتماد به نفس دانشجو صدمه زده، در صورت یم

 گرانیو دور از حضور د ییبه دانشجو به تنها یبکه تذکر مر

 یتلق یو کنترل یتینقش ترب کیتواند به عنوان  یباشد، م

 یدیمطالعه مر عامل استرس زا.  اما در کیشود تا به عنوان 

اعمال  رینظ یفرد نیارتباط ب طهیعامل مربوط به ح نیشتریب

رشته  ریسا انینسبت به دانشجو یدرمان میت یاز سو ضیتبع

در بخش  یعدم جاذبه کاف یآموزش طیمح طهیها، در ح

که در مطالعه  ی(. در صورت16, 12گزارش شده است )

رچه جزء عامل استرس زا نبود، گ نیشتریعامل ب نیحاضر  ا

گزارش شده است.  نییپا یترمها درعوامل استرس زا 

عامل کمبود امکانات  نیشتریدر مطالعه جهان پور، ب نیهمچن

گزارش شده  نترنتیبه ا یو سپس عدم دسترس یرفاه

 نیعامل در ب نیکه در مطالعه حاضر ا ی(. در صورت10است)

کم گزارش  ایوجه  چیبه صورت به ه انیدانشجو%  4/75

 یآموزش طیتفاوت در مح لیتواند به دل یاست که مشده 

  دانشکده بوشهر و مشهد باشد. نیب

گذار در  ریعامل تاث نیو همکاران، مهمتر ینظر مظاهر از

 یاز هر جنبه ا  انیاست و دانشجو یمرب ،ینیآموزش بال

 (.17را تحت نظر دارند) ینیبال یمرب

در  زهیانگ جادیدر کنترل استرس و ا ینقش مهم انیمرب

توانند  ی( و م4داشته ) ینیبال یطهایدر مح انیدانشجو

قرار  انیدانشجو اریرا در اخت یشده ا تیریمد یفرصتها

از کار در  یدهد، تا آنها بتوانند ضمن غلبه بر تنش ناش

بکار  ینیبال یتهایرا در فعال یدانش نظر ،یواقع طیمح

اثر  ینایو همکاران، مرب یمطالعه علو جی(. طبق نتا6)رندیگ

در  انیرا از دانشجو یشتریب تیشده اند که حما یبخش تلق

و ارتباط مناسب را  تیحما نیداشته اند و ا ینیبال طیمح

و  انیاعتماد به نفس دانشجو شیموجب احترام و افزا

 (. 18نمودند) انیبهتر ب یریادگی

نقش  لیتوان به دل یرا م یمرب طهیبودن استرس در ح باال

و  یکمبود مرب ،یو ادیو مشغالت ز یچندگانه مرب یها



    74     و همکاران فاطمه دربان
  

 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                  99بهار و تابستان ، 1، شماره 11ره دو ،یافق توسعه آموزش علوم پزشک ةمجل                                                                                                                                                                                            

 

ناآگاه به  ایو کم تجربه  سیحق التدر انیاستفاده از مرب

 انیتعداد دانشجو شیارتباط، افزا یبرقرار یمهارتها

 (. 4دانست ) یکیزیف یوکمبود فضاها

دانشکده  انیدانشجو نیب ضیتبع گر،ید یاسترس زا مورد

که در است  یپزشک انیبا دانشجو ییو ماما یپرستار

تر باعث استرس باال شده است.  نییپا یترمها انیدانشجو

ما وجود  ینیبال یطهایموضوع همچنان در مح نیگرچه ا

 نیششم و باالتر ا یترمها انیدانشجو نیدر ب یدارد، ول

 شیمسئله کمرنگ تر شده که ممکن است به خاطر افزا

باشد که باعث  انیدانشجو یو ارتباط ینیبال یمهارتها

اعتماد به نفس آنان و کاهش تمرکز بر مسائل  شیافزا

 باشد.  یطیمح

 انیپرستاران، دانشجو ،ینیبال طیکه چنانچه مح یصورت در

 انیتعامل دانشجو شیافزا رند،یرا به عنوان همکار در نظر بگ

 تیتواند در هو یآنان را بدنبال داشته و م ینیبال یدر کارها

و  یغمیدر مطالعه ض(. 19آنها موثر باشد) یریادگیو  یشغل

نبودن  شخصم ،ینیمشکل آموزش بال نیهمکاران، باالتر

 انیمرب تیدانشجو در بخش است و عدم حما فیشرح وظا

نبود  نهیشده است. در زم انی% ب 74حدود  انیاز دانشجو

درصد و  80حدود  انیدانشجو یبرا یامکانات رفاه

 حدود یعمل یو کارها ینظر یآموخته ها نیب یناهماهنگ

 شده است. انیدرصد ب 90

را به  یتر، نداشتن دانش کاف نییپا یدر ترمها انیدانشجو

باالتر، عامل استرس زا دانسته اند،  یترمها انینسبت دانشجو

 یدروس تئور نیب یدر ترم هشت عدم هماهنگ کهیدرصورت

نموده اند. در  انیرا به عنوان عامل استرس زا ب ینیو بال

در  لعلم و عم نیشکاف موجود ب زین یمطالعه صالح آباد

 دیمشکل از د نیبه عنوان اول ینیبال یها طیمح

 دیاز د ینیمشکل آموزش بال نی( و دوم%3/92)انیمرب

(. جلوتر بودن 11( مطرح شده است)%1/62)انیدانشجو

در به روز  انیاز تالش مرب یتواند نشانه ا یاز عمل م یتئور

 یباشد ول انینشجوبودن اطالعات خود و انتقال آنها به دا

تواند نشان از عدم  یدو)دانش و عمل( م نیا نیب ادیزفاصله 

انان در  یمهارت ناکاف ایموجود و  تیاز وضع انیمرب یآگاه

لطمه  ینیمسئله ممکن است به آموزش بال نیباشد و ا نیبال

 . دیوارد نما

 یمطالعه، استرس باال نیقابل تامل در ا یها افتهیاز  یکی

تواند به  یاست که م نیبال طهیترم هفت در ح انیدانشجو

بطور مستقل  ینیبال طیبه عرصه و مح انیورود دانشجو لیدل

در  انیتواند لزوم آماده نمودن دانشجو یمسئله م نیباشد. ا

 کند. انیب انیبدو ورود به عرصه را توسط مرب

آموزش یعنی فراهم ساختن موجباتی که  نکهیتوجه به ا با

ند به کسب اطالعات و معلومات مورد نظر فراگیران بتوان

بپردازند و همچنین مهارتها و عادت هایی به دست آورند 

که موجب تسلط آنان در یک رشته از دانش ها، فنون و 

 شود.  یهنرها م

توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که درک  با

که در زمینه آموزش پرستاری  وجود  ییعوامل استرس زا

وجود عدم هماهنگی بین آموخته های حین  :ریدارد نظ

تواند باعث  یتحصیل و کاربرد آن در محیط واقعی کار  م

 رینظ یشود.  اقدامان یپرستار انیکاهش استرس در دانشجو

و بالینی بر اساس  یواحدهای درسی نظر حجمنظر   دیتجد

اولویت های جهانی، منطقه ای و با تاکید بیشتر بر 

 یآگاه شیافزا ،ینیبال یتهایر موقعبیشتر ب دیجامعه،تاک

رفتار  تیاز نقش  خود در ارتباط با دانشجو و اهم انیمرب

 یطیفراهم کردن شرا ان،یبا دانشجو گرانیآنان در حضور د

 جادیا رینظ یپرستار انیدانشجو یبرا یزمناسب کار آمو

استراحت و  یبرا یآموزش یمارستانهایمناسب در ب یفضا

 فیشرح وظا نییتب ان،یو مرب انیودانشج نیتبادل نظر ب

از  یانتظارات مرب نیو همچن یکار آموز یدانشجو از ابتدا
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استرس زا  زانیدروس با توجه به م یمنطق عیدانشجو، توز

با  انیدانشجو ییمختلف، آشنا واتسن یبودنشان در ط

مقابله با استرس از ابتدای دوره  یمفهوم استرس و راهها

 یلیتحص یای آموزشی، مشاوره هابرنامه ه قیتحصیل از طر

کمک  انیتواند به کاهش استرس دانشجو یم یو روانشناخت

در کاهش استرس و  ینقش ارزنده مرب نیب نیکند. البته در ا

کار  انیمد نظر بوده و از مرب دیبا انیجودانش یریادگی لیتسه

استفاده شود. از نقاط  ینیبال یها یآزموده جهت کار اموز

 یعوامل استرس زا در ترم ها  یه، بررسمطالع نیقوت ا

توان  یمطالعه، م تیمختلف بوده و از نقاط ضعف و محدود

مختلف اشاره  یدر ترمها انینبودن تعداد دانشجو کسانیبه 

 .نمود.  

 

 تشكر و قدرد انی

دانشگاه علوم پزشکی و  این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب

می  88165 قراردادبه شماره  مشهد خدمات بهداشتی درمانی

معاونت محترم تشکر خود را از  باشد، پژوهشگران مراتب تقدیر و

به جهت حمایت مالی  مشهد دانشکدة پرستاری وماماییپژوهشی 

دانشجویانی که ما را در اجرای  تمامیاز و  ابراز می دارند طرح

 سپاسگزاری می شود.، این مطالعه یاری کردند
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Introduction: Clinical education is a stressful experience, especially in the 

nursing profession that they deal with human lives. Therefore, identifying the 

stressful factors of clinical education is a necessity. The aim of this study was to 

investigate the stressful factors of clinical education of nursing students in 

different semesters. 

Materials & Methods: In this descriptive cross-sectional study, the research 

sample consisted of 131 nursing students of Mashhad University of Medical 

Sciences who were selected by census method in 2016. Data collection tools was 

a researcher-made questionnaire that included the stressful factors of clinical 

education in six domains related to the nature of the discipline (4 items), the 

instructor (9 items), the clinical environment (9 items), the patient (12 items), 

student (16 items) and educational system (4 items) were examined. 

Results: Based on the findings of this study, the highest stress of subjects was in 

the field of instructor (15.2 ± 20.6), clinical environment (12.9 ± 5.9) and student 

(12.1 ±6.8). There was no statistically significant difference between students of 

different semesters in the nature of the field, but this difference was significant in 

other areas (p < 0.001). 

Conclusion: The stressors have a negative effect on students' academic 

performance, physical and mental health. Therefore, it seems necessary for 

managers to understand the stressors in clinical education and act properly to 

reduce it, such as familiarization of students with the concept of stress and ways 

to confront with it like relaxation, exercise and music from the beginning of the 

course through educational programs, academic and psychological counselling, 

change the structure of teamwork, managerial reforms, and increase social 

support. 
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