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چکیده
مقدمه :آموزش بالینی بخش اساسی آمـوزش پرسـتاري اسـت و بـدون آن تربیــت پرســتاران كارآمــد و شایســته هــدفی دور از دســترس
اســت .بنابراین این پژوهش با هدف تعیین عوامل استرسزاي بالینی ،از دیدگاه دانشجویان دانشکدة پیراپزشکی و بهداشت فردوس انجام شد.
روش کار :این پژوهش كه به صورت توصیفی–مقطعی در نیمسال اول تحصیلی  0323 -28انجام شد ،از میان  039دانشجوي مقطع كارشناسی
پرستاري و اتاق عمل صورت گرفت .در مجموع  029نفر به طور مستقیم وارد بررسی شدند .ابزارگردآوري اطالعات شامل :یک پرسشنامه بود كه خود
مشتمل بر دو بخش ،مشخّصات فردي و بخش دوم پرسشنامة استاندارد عوامل استرسزاي بالین (داراي روایی محتوا و پایایی  )2/35بود .میانگین نمرة
هر قسمت از عوامل استرسزا(شامل زمینههاي ارتباط بین فردي ،تجربههاي تحقیرآمیز ،محیط آموزشی ،تجربههاي بالینی و احساسات ناخوشایند) بر
مبناي 0تا 5محاسبه شد .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSویرایش  01مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد كه استرسآورترین عوامل موجود در بالین از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل :استرس ناشی از احساسات ناخوشایند،
تجربههاي تحقیرآمیز ،كارهاي بالینی و نهایتاً ارتباط بینفردي میباشد .همچنین میانگین نمرة كل پرسشنامه نیز  30/303/0بود و بیشتر نمرهها در
محدودة  03تا ( 58استرس متوسط) قرار داشتند.
نتیجهگیری :در فرآیندهاي آموزش بالینی ،نشان داده شد كه دانشجویان رشتههاي مختلف علوم پزشکی در معرض عوامل استرسزاي زیادي قرار
داشتهاند به گونهاي كه این عوامل میتواند نقش مهمی در جهت كاهش میزان استرس و اضطراب آنان ایفا كند .با توجه به اینکه زمینة احساسات
ناخوشایند ،خود میتواند استرسزاترین عامل در این مطالعه باشد؛ پس توجه به این امر و تبیین ابعاد مختلف آن و ارائة راهكارهایی در این زمینه ضروري
میباشد.
واژگان کلیدی :آموزش بالین ،دانشجویان ،استرس ،بیماري روانی
J Educ Ethics Nurs 2019; 7(3&4):8-15

مقدمه
آموزش بالینی ،بنیانترین و مهمترین آمـوزش پرسـتاري اسـت
و بـدون آن تربیــت پرســتاران كارآمــد و شایســته ،هــدفی
دور از دســترس اســت .برنامهریزان آموزش پرستاري،
اصلیترین بخـش آمـوزش پرسـتاري را آموزش بالینی میدانند
] .[0به همین دلیل بیش از  52درصد از برنامههاي آمـوزش

پرسـتاري ،بـه آمـوزش بـالینی اختصـاص دارد[  .[0وجود
هرگونه مشکل درآموزش بالینی كارآیی و بازدهی این بخش را
دچار نقصان میسازد و استرس یکی از این مشکالت است.
وجود میزان باالي استرس و اضطراب در طول آموزش بالینی
ممکن است روي یادگیري و موفقیت دانشجویان اثرات منفی

*نویسنده مسئول ،نشانی :خراسان جنوبی ،فردوس ،خیابان امام خمینی ،دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس.
تلفن تماس22335358300 :
تاریخ پذیرش29/02/09 :
تاریخ دریافت29/3/2 :

پست الکترونیکdavoudim891@yahoo.com :
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بررسی عوامل استرسزای آموزش بالینی ،از دیدگاه دانشجویان دانشکدة پیراپزشکی فردوس

واكاوي عوامل استرسزاي آموزش بالین از

دستیابی نداشتن به اهداف آموزشی و تربیت افراد ماهر براي
ارتقاي سطح خدمات مراقبتی را به دنبال دارد و با توجه به اینکه
عالقه به بررسی محیط یا فضاي روحی ـ روانی اجتماعی
آموزشی افزایش یافته و در سالهاي اخیر بسیاري از
دانشکدههاي پرستاري تمایل به ارزیابی وضعیّت آموزش بالینی
را مهمترین برنامههاي خود قرار دادهاند ] [03 ،00 ،00به نظر
میرسد اولین قدم جهت ارتقاي كیفیت ،شناخت عوامل
استرسزاي آموزش بالینی باشد .بنابراین دانشجویان به عنوان
دریافتكنندگان خدمات آموزشی ،بهترین منبع براي شناسایی
مشکالت آموزش بالینی هستند ،زیرا ،حضور و تعاملی مستقیم و
بیواسطه با این فرآیند دارند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف
تعیین عوامل استرسزاي بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکدة
پیراپزشکی و بهداشت فردوس انجام شد.
روش کار
در این پژوهش توصیفی–مقطعی كه در نیمسال اول تحصیلی
 0323 -28در دانشکدة پیراپزشکی و بهداشت فردوس انجام
شد ،این دانشکده داراي دو رشتة كارشناسی پرستاري و اتاق
عمل میباشد ،كه نمونه گیري به روش سرشماري بوده است و
در نهایت با توجه به ریزش نمونه ،به دلیل تکمیل ناقص
اطالعات درخواستی در پرسشنامهها ،در مجموع از میان 039
دانشجوي مقطع كارشناسی پرستاري و اتاق عمل( ترم دوم و
باالتر)  029نفر وارد تحقیق شدند .معیار ورود به این پژوهش
،گذراندن حداقل یک واحد كارآموزي بالینی ،عدم ابتال به
بیماريهاي روانپزشکی و تمایل دانشجویان براي شركت در
پژوهش بود.
ابزارگردآوري پژوهش شامل یک پرسشنامه دو قسمتی بود:
بخش اول شامل مشخصات فردي ( سن ،رشتة تحصیلی ،محل
سکونت ،وضعیت تأهّل ،میزان عالقه به رشتة تحصیلی و ترم
تحصیلی) و بخش دوم شامل  02سؤال پیرامون عوامل
استرسزا در  8زمینة استرس در روابط بینفردي (  3گویه) ،كار
بالینی( 3گویه) ،احساسات ناخوشایند( 9گویه) ،تجربههاي
تحقیرآمیز( 1گویه) بود .درجة استرس براساس مقیاس 8
درجهاي به هیچ وجه،كم ،متوسط و زیاد تعریف شدند و به
هرگویه با توجه به نظردانشجویان امتیازي حداقل 2و حداكثر 3
تعلق گرفت .بنابراین امتیاز صفر تا  02حداقل استرس 32 ،تا 53
استرس متوسط و  53و باالتر نشانه استرس زیاد را نشان
میدهد.
این پرسشنامه توسط نظري و همکاران( )0335تنظیم و به
كارگرفته شده بود .روایی این پرسشنامه نیز توسط وي به روش
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داشته باشد] .[3درجة باالي استرس عواقب متعددي را در پـی
دارد كـه از آن جمله می تـوان بـه بیمـاريهـاي جـسمی و
روانــی ،اضــطراب ،افــسردگی ،اخــتالالت خــواب ،بی-
قراري ،تحریکپذیري ،فراموشی ،خستگی غیرعادي ،كاهش
مقاومت فرد و ابتال به عفونتهـاي مکرر ،سردرد ،كاهش
تمركز ،اختالل در حافظـه وكاهش توانایی حل مسأله اشـاره
كرد] .[8تحقیقات نشان میدهد كه دانشجویان علوم پزشکی در
طول تحصیل خود عوامل استرسزاي متعددي را تجربه
میكنند[ .]5نتایج بررسی  )0220( Amrبر روي دانشجویان
لیسانس پرستاري نشان داد كه  % 82/0از دانشجویان استرس
باالیی داشته كه این میزان تنش و اضطراب ارتباط نزدیکی با
حوادث خانواده ،ترم تحصیلی ،سطح تحصیالت و شغل پدر
داشته است] Papazisis .[9و همکاران ( )0223گزارش دادند كه
 %90/3از دانشجویان پرستاري در یونان استرس را درک و
تجربه كرده بودند[  Pryjmachuk .[3و همکاران ( )0229نیز
نشان دادند كه یک سوم دانشجویان پرستاري تازه پذیرفته شده
استرس را تجربه كردهاند] .[2
در پژوهش  Pulido-Martosنیز كه با هدف بررسی منابع
استرس در میان دانشجویان پرستاري انجام شده است؛ نتایج
نشان داد كه بعد از فاكتورهاي مربوط به قسمت آموزش،
استرس ناشی از كارهاي بالینی و محیط بالینی بیشترین امتیاز را
در بروز استرس به خود اختصاص داده است ] .[09در ایران نیز
تحقیقات انجام شده در مورد عوامل استرسزا بیانگر آن است
كه دانشجویان پرستاري تحت تأثیر عوامل استرسزاي بالینی
متعددّي قرار دارند .در تحقیق مریدي و همکاران ( )0332نیز
كه با هدف بررسی عوامل استرسزاي آموزش بالینی از دیدگاه
دانشجویان پرستاري ،مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی
كردستان انجام شده است؛ نتایج نشان داده كه در گروه
پرستاري باالترین قسمت استرسزا مربوط به محیط آموزشی با
میانگین  3/38±./30و در گروه اتاق عمل مهمترین عوامل
استرسزا در زمینة احساسات ناخوشایند  3/02±2/31بوده
است] .[3در پژوهشی كه توسط اباذري و همکاران ( )0330در
دانشکدة پرستاري و مامایی بم با هدف بررسی استرسهاي
محیط بالینی در دانشجویان پرستاري نیز انجام شده است ،نتایج
نشان داده است كه بیشترین منابع ایجاد كنندة استرس كه
دانشجوها در محیط آموزش بالینی با آن روبرو هستند شامل:
كنار آمدن با مشکالت شخصی ،زود عصبی و خشمگین شدن و
اختالف بین آموزشهاي تئوري كالسی با آنچه در بیمارستان
اجرا میشود ،بوده است].[02
با توجه به اهمیّت شناخت محیط آموزش بالینی و عوامل
استرسزاي آن در پیشگیري از نتایج نامطلوب ،كه خود

ملیحه داودي و همکاران

ملیحه داودي و همکاران

واكاوي عوامل استرسزاي آموزش بالین از

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنّ دانشجویان  02/9 ± 0/5سال بود.
بیشتر دانشجویان ( )%52/3در رشتة اتاق عمل و % 82/0در
رشته پرستاري مشغول به تحصیل بودند .همچنین  12/0درصد
واحدهاي پژوهش را دختران تشکیل میدادند(جدول .)0

جدول  : 0توزیع فراوانی ویژگیهاي دموگرافیک دانشجویان شركتكننده در پژوهش
فراوانی
متغیر
وضعیت تأهّل
جنسیّت
سن
رشتة تحصیلی
سکونت

میزان عالقه به رشتة
تحصیلی

ترم تحصیلی

مجرد
متأهّل
زن
مرد
كمتر از  02سال
بیشتر از  02سال
پرستاري
اتاق عمل
منزل استیجاري
منزل پدري
خوابگاه
كم
متوسط
زیاد
دوم
چهارم
ششم
هشتم

تعداد
32
03
98
33
81
10
83
18
0
1
22
8
55
83
85
39
05
02

درصد
33/0
01/3
12/0
32/3
83
59
82/0
52/3
0/2
5/1
20/5
3/9
50/8
88/2
80/0
38/1
08
2/3
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اعتبار محتوي و پایایی آن به روش آزمون مجدد با ضریب
همبستگی باالي  2/35محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت[.]0
پس از تشریح اهداف پژوهش براي دانشجویان و ذكر این نکته
كه ورود به پژوهش اختیاري است ،تعداد  029دانشجو از كل
دانشجویان كه معیار ورود به تحقیق را داشتند ،انتخاب شده و
پرسشنامهها را دریافت كردند .تمامی پرسشنامهها پس از تکمیل
به پژوهشگر بازگردانده شد.
دادههاي اخذ شده با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  01با
سطح معناداري  2/25مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بدین
منظور از آمارتوصیفی (درصد ،میانگین ،انحراف معیار) براي
تعیین میزان استرسزا بودن هر عامل استفاده شد.
جهت رعایت حقوق قانونی و اخالقی شركتكنندگان ،پس از
ارائة توضیح در رابطه با پژوهش و اهداف آن ،فرم رضایت
آگاهانه از آنان اخذ گردید .همچنین قبل از تکمیل پرسشنامه
تأكید شد كه نیازي به ذكر نام و نام خانوادگی دانشجو نیست.

در بررسی انجام شده میانگین عوامل استرسزا بودن هریک از
حیطهها استرسزاترین عوامل به ترتیب شامل استرس ناشی از
احساسات ناخوشایند ،تجارب تحقیرآمیز ،كارهاي بالینی و نهایتاً
ارتباط بینفردي میباشد (جدول .)0
آزمون آماري تیمستقل نشان داده است كه اختالف میانگینها
میان دو گروه اتاق عمل و پرستاري ،در دو زمینة روابط
بینفردي ( ،)p<2/23كارهاي بالینی ( )p<2/28و نمرة كل
( )p<2/20معنادار میباشد .نتایج همچنین دربرگیرندة آن است
كه بین متغیرّ جنسیّت و عوامل استرسزاي كارهاي بالینی
( )p<2/23ارتباط آماري معناداري وجود دارد؛ بدین معنا كه در
زنان میانگین این نمره بیشتر از مردان به دست آمده است.
همچنین در بررسی ارتباط بین ترم تحصیلی و عوامل
استرسزاي بالینی ( )p<2/25آزمون آماري آنالیز واریانس نشان
داد كه این متغیّر با تمامی قسمتها ارتباط معناداري داشته
است .ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد بین نمرة كل
( r=-2/30و  ،)p=2/22استرس ناشی از انجام كارهاي بالینی
( r=-2/01و  )p=2/22و احساسات ناخوشایند r=-2/3و
 ،)p=2/22با متغیّر ترم تحصیلی دانشجو همبستگی معکوس
معنادار وجود دارد(جدول.)3
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جدول  :0مقایسة میانگین نمرات دانشجویان به تفکیک عوامل استرسزاي آموزش بالینی و گویه هاي هر قسمت با باالترین نمرة استرسزا

جدول :3مقایسة میانگین و انحراف معیار عوامل استرس زاي بالینی و نمرة كل برحسب ترم تحصیلی
ترم تحصیلی

عامل استرسزا

نتیجة آزمون
آنالیز واریانس

روابط بین فردي
كارهاي بالینی
احساسات ناخوشایند
تجربههاي تحقیرآمیز

دوم
3/3±1/8
3/3±3/3
8/5±03/5
8/3±3/0

چهارم
3/3±8/0
8/0±8/9
1/3±00/0
3/9±9/5

ششم
8/3±1/0
8/9±1/0
5/0±02/3
8±8/3

هشتم
0/2±8/5
3/3±9
3±3/0
5/3±02/1

P < 2/23
P < 2/22
P < 2/20
P < 2/20

نمرة كل

00/1±31/8

03/0±03/3

00/1±01/2

02/3±01/1

P < 2/22

بحث
این پژوهش به منظور بررسی عوامل استرسزاي آموزش بالینی
از دیدگاه دانشجوهاي دانشکدة پیراپزشکی و بهداشت فردوس
انجام شد .در مقایسة میانگین نمرة استرس به دست آمده در
چهار زمینه كه شامل :احساسات ناخوشایند ،تجربههاي
تحقیرآمیز ،كارهاي بالینی و ارتباط بین فردي میباشد ،باالترین
نمرة استرس مربوط به احساسات ناخوشایند با میانگین و
انحراف معیار  00/0±5/8بوده است .در بررسیهاي مریدي و
كرمان ساروي نیز بیشترین میزان استرس در زمینة آموزش
بالینی در دانشجوهاي مامایی و اتاق عمل مربوط به قسمت
احساسات ناخوشایند بوده است] .[08 ،3این یافته همچنین با
نتایج حاصل از تحقیق اخوان اكبري و همکاران ( )0333مبنی
بر این كه مهمترین منبع استرسزاي دانشجوهاي مامایی
مربوط به قسمت احساسات ناخوشایند بوده است؛ نیز هماهنگ
میباشد].[05
در بین احساسات ناخوشایند« ،درمان نیمه كافی و نیمه كارة
بیماران به علت فقر» با میانگین و انحراف معیار3/80±2/98
باالترین نمرة عامل استرسزا را در آموزش بالینی به خود
اختصاص داد .در پژوهش نظري و همکاران نیز دانشجوهاي
پرستاري در زمینة احساسات ناخوشایند « مراقبت كافی نکردن
بیماران از جانب پزشک» و «درمان ناكافی و نیمه كارة بیماران

به علت فقر» را مهمترین منابع استرس ذكر كردهاند ،كه با
تحقیق حاضر مطابقت دارد ] .[0این در حالی است كه در بررسی
مریدي بیشترین میانگین نمره در این زمینه مربوط به « ترس از
فقدان دانش و مهارت» با میانگین و انحراف معیار  8±2/91بوده
است].[3درمان و مراقبت كافی نداشتن از بیمار ،سبب خدشهدار
شدن حس انسان دوستی دانشجوها و نیز احساس بیهودگی در
آنان میگردد كه این عامل خود میتواند سبب استرس شود.
دومین زمینة استرسزاي آموزش بالینی از نظر واحدهاي
پژوهش ،مربوط به تجربههاي تحقیرآمیز با میانگین و انحراف
معیار 9/9±8/1بود و باالترین نمرة عامل استرسزا را در این
قسمت گویه«تذكّر مربّی در حضور پرسنل و پزشکان» با
میانگین و انحراف معیار  3/9±2/15به خود اختصاص داده است.
در تحقیق مریدي نیز نتایج نشان داده است كه در زمینة تجربه-
هاي تحقیرآمیز«تذكّر استاد در حضور پرسنل بخش و
پزشکان»بیشترین درجة استرسزا را داشته است كه با بررسی
حاضر هماهنگی دارد] .[3از پیامدهاي این امر ،می توان آسیب
به حرمت و عزّت نفس دانشجوها و همچنین بازخواست شدن
آنها در میان دیدگاه عمومی توسط مربّی اشاره كرد .با توجّه به
اینکه مربیّان بالینی نقش اساسی در «كنترل استرس»« ،ایجاد
انگیزه» و «حمایت» از دانشجوها را در محیط یادگیري بالینی
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زمینههاي عوامل استرسزا در
آموزش بالینی
روابط بین فردي
كارهاي بالینی
احساسات ناخوشایند
تجربههاي تحقیرآمیز

میانگین و انحراف معیار هر
قسمت
3/2±5/8
8/3±1/1
5/8±00/0
8/1±9/9

گویههایی كه باالترین نمرة استرسزایی را در هر زمینه
كسب كردهاند
ارتباط برقرار كردن با بیمار
مراقبت از بیماران بدحال
درمان ناكافی و نیمه كارة بیماران به علت فقر
تذكّر مربّی در حضور پرسنل و پزشکان

میانگین و انحراف معیار هر
عامل
0/22±0/39
2/21±3/33
2/98±3/80
2/15±3/92

واكاوي عوامل استرسزاي آموزش بالین از

چهارمین عوامل استرسزاي آموزش بالینی ارتباط بین فردي
بود؛ در این زمینه نیز گویه «ارتباط برقرار كردن با بیمار»
بیشترین درجة استرسزایی را داشته است .در پژوهش
جاجوندیان نیز كه به بررسی عوامل استرسزا در آموزش بالینی
دانشجوهاي پرستاري پرداخته است؛ نتایج نشان داده است كه
بیشترین عوامل استرسزا در قسمت ارتباط بین فردي و ارتباط
با پزشک است ] .[03نتایج پژوهش ساكی و همکاران نیز مؤیّد
این نکته است كه رعایت نکردن اصول اخالقی در ارتباط با
دانشجو و بیاحترامی به او در حضور دیگران و وجود ارتباط
نامناسب بین مربّی و دانشجو در كارآموزيها از عوامل مهم
ایجاد كنندة استرس میباشد] .[0جویباري و همکاران نیز روابط
مربّی و دانشجو را از موارد بسیار مهم در كاهش اضطراب و
استرس ذكر كردند و اظهار داشتند برخورد مربّی با دانشجو در
زمان انجام كار و وقوع اشتباه و نوع رابطة مربّی با دانشجو و
رعایت احترام متقابل از نکات مهم براي كاهش اضطراب به
شمار میآید] .[02شاید مشکالت ارتباطی بین مربّی و دانشجو و
استفاده از مربّیان كمتجربه كه مهارت برقراري ارتباط را به
خوبی نمیدانند و یا شرایط كاري نامناسب و نداشتن ثبات كاري
باعث عصبانیت و تشویش خاطر آنها میشود.
در بررسی حاضر بین متغیّر ترم تحصیلی و میانگین نمرة عوامل
استرسزاي بالین ارتباط معناداري وجود داشته است ( )p<0/05؛
كه این یافته با نتایج حاصل از پژوهش اباذري نیز كه با هدف
بررسی منابع استرسزاي دانشجوهاي پرستاري در چهار شهر
رشت ،مشهد ،زاهدان و شیراز انجام شده است ،مبنی برتأثیرگذار
بودن ترم تحصیلی بر میزان استرس ،هماهنگی دارد ] .[02در
تحقیق حاضر بیشترین میانگین نمرة كل استرس مربوط به
دانشجوهاي ترم دو و چهار و كمترین میانگین مربوط به ترم
شش و هشت بوده است .در پژوهش كرمان ساروي نیز
بیشترین میانگین نمرة كل استرس مربوط به دانشجویان ترم دو
و سه و كمترین میانگین مربوط به ترم پنج و هشت بوده
است] .[08اما در پژوهشی كه روي دانشجویان پرستاري در
استرالیا انجام گرفت مشخص گردید كه دانشجوها در سال اول
به نسبت سایر سالهاي تحصیلی استرس كمتري را تجربه می
كردند[ ]02كه میتواند به دلیل جدّي شدن كار با بیمار در
بیمارستان و تجربه كار تقریباً مستقل و تغییر قریب الوقوع ناشی
از ورود به زندگی بعد از تحصیل باشد .اما دانشجویان مورد
بررسی در پژوهش حاضر احتماالً به علت ورزیدگی و مهارت
بیشتر در ترمهاي باالتر ،از استرس كمتري برخوردار بودند.
نتیجة بررسی حاضر نشان داده است كه تنها بین متغیّر جنسیّت
و عوامل استرسزاي كارهاي بالینی ارتباط آماري معناداري
وجود دارد()p<2/23كه در زنان میانگین این نمره بیشتر از
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به عهده دارند ،احتماالً این نتیجه میتواند ناشی از كمبود مربّی و
مشغلة كاري زیاد مربیّان باشد .تعداد زیاد دانشجو ،كمبود فضاي
فیزیکی یا به كارگیري مربّیان كم تجربه با سابقة كاري كم و
ناآگاه نقش زیادي در افزایش كیفیت آموزش بالینی دانشجوها
دارد و به لحاظ دارا بودن روحیّه نوع دوستی و مهارتهاي
ارتباطی و بالینی ،باید به ایفاي نقش خود به عنوان الگوي
عملکردي عمل كنند و باید بدانند برخورد مناسب با دانشجو
عامل مهمّی در ایجاد عالقة وي نسبت به محیط یادگیري،
ارتقاي مهارتهاي بالینی و كاهش استرس آن می باشد و می
توانند تجربههاي بالینی را براي آنان لذّت بخش كنند].[3
در واقع در فرآیند آموزش حرفههاي علوم پزشکی ،محیط
بالینی حائز اهمیت است و نقش مهمّی در كسب تجربههاي
مثبت یا منفی دارد .از آنجا كه دانشجویان پرستاري مدّت زیادي
از دوران تحصیل خود را به یادگیري در بالین مشغول هستند و
تقریباً نیمی از زمان صرف شده در آموزش پرستاري ،صرف
یادگیري در محیط بالینی می شود ،بنابراین باید شرایطی در این
محیط فراهم باشد تا دانشجویان بتوانند تجربههاي مفیدي را در
آنجا كسب كنند ].[01
سومین عامل استرسزا در زمینة آموزش بالینی مربوط به
استرس ناشی از كارهاي بالینی بود .در این قسمت نیز گویه
«مراقبت از بیماران بدحال» بیشترین درجة استرسزایی را
داشته است .در پژوهش  Pulido-Martosنیز كه با هدف
بررسی منابع استرسزا در میان دانشجوهاي پرستاري انجام شده
است؛ نتایج نشان داد كه بعد از فاكتورهاي مربوط به قسمت-
هاي آموزش ،استرس ناشی از كارهاي بالینی و محیط بالینی
بیشترین امتیاز را در بروز استرس به خود اختصاص داده است
].[09
هدف از آموزش بالینی ،كسب مهارت هاي بالینی ،ادغام مطالب
نظري با مطالب بالینی ،اجرا و به كارگیري مهارتهاي حل
مسأله ،توسعة مهارتهاي حرفهاي ،یاددهی هنجارهاي رسمی و
غیر رسمی حرفه اي به دانشجوها از طریق فرآیند اجتماعی شدن
حرفهاي آنان است .بنابراین در كارآموزيهاي بالینی باید فرصت
تجربه را در دنیاي واقعی براي دانشجویان فراهم كرده و آنها را
قادر ساخت تا تئوري الزم را در كار انجام دهند و به همین دلیل
موفقیّت برنامة آموزش به طور عمده وابسته به مؤثّر بودن تجربة
بالینی دانشجویان است .بنابراین یک محیط بالینی حمایتی ،نقش
مهمّی در انتقال یادگیري دارد و هدف از آموزش در زمینة بالینی
و بیمارستان فراهم كردن تجربههاي آكادمیک و بالینی در
محیطی است كه یادگیري دانشجو و پیشرفت وي را به عنوان
یک فرد ارائه كننده در زمینة مراقبتی آسان كنند..

ملیحه داودي و همکاران

واكاوي عوامل استرسزاي آموزش بالین از

علوم پزشکی در تحقیق وارد شوند .همچنین اگر پژوهشی به
صورت مقایسهاي بین دیدگاههاي دانشگاههاي مختلف انجام
گیرد نتایج بهتري به دست خواهد آمد.
نتیجه گیری
با توجه به یافتههاي پژوهش حاضر ضروري است كه در زمینة
فراهم كردن شرایطی مناسب براي دانشجویان پرستاري و اتاق
عمل در برنامههاي كارآموزي ،از جمله؛ ایجاد فضاي مناسب در
بیمارستانهاي آموزشی براي استراحت و تبادل نظر بین
دانشجوها و مربیّان ،همکاري كردن پرستاران بالینی در امر
آموزش دانشجویان و تبیین دقیق شرح وظایف دانشجو از ابتداي
كارآموزي را میتوان از عوامل مهم در جهت كاهش استرس
دانشجویان گام برداشت .ضمن اینکه با توجه به ماهیّت استرس
به عنوان پدیده اي كه منشأ اصلی آن ذهن فرد است باید
دانشجویان علوم پزشکی از ابتداي دورة تحصیل با مفهوم
استرس آشنا شده و روشهاي مقابله با استرس در برنامههاي
آموزشی آنان قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از زحمتهاي كمیتة معاونت تحقیقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ریاست محترم دانشکدة
پیراپزشکی و بهداشت ،كه ما را در اجراي این پژوهش از حمایت
مادي و معنوي خود دریغ نکردند و همچنین از پرسنل محترم
واحد آموزش ،امور دانشجویی ،استادان محترم و دانشجویانی كه
در تکمیل و برگرداندن پرسشنامهها كمال همکاري صمیمانة
خود را ابراز داشتند نهایت تشکر و قدردانی را داریم و از درگاه
خداوند منّان براي همة این عزیزان توفیق روزافزون را
خواستاریم.
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مردان به دست آمده است؛ این یافته با نتایج پژوهش كرمان
ساروي یکسان میباشد همچنین در تحقیق وي نیز استرس
دختران بیشتر از مردان گزارش شده است ] .[08شواهد نشان
می دهد كه مردها در مهارتهاي عملی موفّقتر از خانمها می
باشند كه شاید به علت شجاعت و ریسک پذیري بیشتر آقایان
نسبت به خانم ها باشد .از طرفی دختران بیشتر تابع عواطف
انسانی بوده و روحیة شکنندهتر و لطیفتري نسبت به آقایان
دارند .نتیجة مقایسة عوامل استرسزاي آموزش بالینی در دو
گروه اتاق عمل و پرستاري با استفاده از آزمون آماري تیمستقل
نشان داده است كه اختالف میانگینها در دو زمینة روابط
بینفردي( )p<2/23و كارهاي بالینی ( )p<2/28بین گروهها
معنادار می باشد .در بررسی مریدي نیز اختالف میانگینها در
بین گروههاي مورد پژوهش شامل :پرستاري ،اتاق عمل و
مامایی در همة زمینهها به غیر از قسمتهاي تجربة تحقیرآمیز
و احساسات ناخوشایند بین دانشجویان معنادار بوده است
( )p<2/25كه این یافته با نتایج تحقیق حاضر یکسان است ].[3
میانگین نمرة كل عوامل استرسزاي بالینی در تحقیق حاضر
نشان میدهد كه بر حسب رشتة تحصیلی ،دانشجویان پرستاري
استرس بیشتري را متحمل می شوند .دانشجوهاي پرستاري در
مقایسه با سایر دانشجویان ،با گروه بیشتري از بیماران و
مددجویان در ارتباط هستند و در محیط هاي بالینی گوناگون
قرار میگیرند ،بنابراین در اثر عوامل استرسزاي مختلف نظیر
بیكفایت دانش بالینی ،ناتوانی در استفاده از تجهیزات و ترس از
ارتکاب اشتباه در مراقبت از بیمار بیشتر دچار استرس میشوند.
از محدودیتهاي این پژوهش میتوان به كنترل نداشتن
پژوهشگران بر حاالت روانی كه در زمان انجام پژوهش در
زندگی دانشجویان وجود داشت اشاره كرد .همچنین اگر تعداد
واحد تحقیق بیشتر بود امکان آن وجود داشت كه نتایج
تحقیقات دقیقتر به دست میآمد بنابراین در پژوهشهاي بعد
توصیه میشود تعداد نمونهها بیشتر باشد و رشتههاي مختلف
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Abstract:
Introduction:
Clinical education is a major part of nursing education without which training effective and qualified
nurses is a far-fetched goal. So this study was done with the aim of identifying stressful factors in
clinical education from vantage point of Ferdows Paramedic School students.
Methods and Materials:
This cross-sectional study was done in the first semester of 2014 -15. Of 137 undergraduate nursing
and operating room students, a total of 107 students entered the study based on convenience sampling
methods. Data collecting instrument was a questionnaire with two sections including: demographic
and standard questionnaire, clinical education stressors (with content validity and reliability of 0.85).
The average scores were calculated for each of the five domains of stressors (including interpersonal
communication, humiliating experiences, educational environment, clinical experiences, and
unpleasant emotions) (scores range from 1 to 5). Data were analyzed using SPSS software (version
16).
Results:
Results showed that the most stressful factors in the practice from the students’ point of view, in order
of intensity, included stress from unpleasant feelings, humiliating experiences, clinical practice and
interpersonal relationships. The mean score of the questionnaire was 31.3 ± 13.2 and most grades
were in the range of 28 to 54 (moderate).
Conclusion: In clinical education processes, students of various medical sciences are exposed to
many stressful factors. Identifying these factors can play an important role in decreasing their stress
levels. Considering that unpleasant feelings were the most stressful factor in the study, it is necessary
to draw attention to this issue, explain its various dimensions and provide solutions in this regard.
Keywords: Clinical education, Students, stress
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