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88  88-2/95شماره /17دوره                                                                                مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار 

  
  
  

  ك شده ادرار ميزان استرس بهاي ارتباطي ثير آموزش مهارتأت
  پرستاريرشته دانشجويان در 

  
  3محسن كوشان ، 2، سعيد واقعي1ام البنين ميرزايي

  ، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهدآموزش پرستاري بهداشت جامعهدانشجوي كارشناسي ارشد  1
  ان پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهدت علمي گروه روئعضو هي2
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،ت علمي گروه روان پرستاري، دانشكده پرستاري و ماماييئعضو هي 3
  
  

  عيسعيد واق ،گروه روان پرستاري ،مامايي وشكده پرستاري ندا، مشهد ، دانشگاه علوم پزشكيمشهد :ولؤنشاني نويسنده مس
E-mail: vaghees@mums.ac.ir  

  

  10/5/89:، پذيرش20/4/89:، اصالح10/3/89:وصول

  چكيده
-هاي باليني تجربه ميكه دانشجويان رشته پرستاري سطح بااليي از استرس را در محيط بيانگر آن بوده استمطالعات زيادي  :زمينه و هدف

هاي زاي محيطاند توانمندي دانشجويان رشته پرستاري را براي مقابله با عوامل استرستوهاي ارتباطي ميرسد كه آموزش مهارتنظر ميبه. كنند
دانشجويان رشته پرستاري مورد در هاي ارتباطي را بر ميزان استرس ادراك شده ثير آموزش مهارتأتحاضر مطالعه  ،بنابراين. باليني افزايش دهد

  .داد ربررسي قرا
دانشكده در  1388- 89 تحصيلي سال نيمسال اولدانشجويان پرستاري شامل تجربي و جامعه پژوهش  اين پژوهش از نوع :هامواد و روش

). 95/0و ضريب اطمينان   84/0با توان ( انتخاب شد نفر در گروه كنترل 30نفر در گروه مداخله و  26تعداد . بودپرستاري و مامايي مشهد 
ساعت  10مدت هاي ارتباطي بهبراي گروه مداخله كارگاه آموزشي مهارت. م گرفتصورت تصادفي انجاهتخصيص دانشجويان به دو گروه ب

ها با استفاده داده. شداستفاده  )834/0پايايي ( زاي كارآموزي پژوهشگر ساختهپرسشنامه عوامل استرساز ها براي گردآوري داده .برگزار گرديد
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتكاي، كروسكال واليس و من ويتني مجذور  ،مستقلتي  ،زوج تي هايآزمون و SPSS 11.5افزار از نرم

كه تفاوت آماري بود  03/47±36/14و گروه كنترل  69/43±24/22در گروه مداخله قبل از آموزش ميانگين استرس ادراك شده  :هايافته
اين بود كه  47/43±64/16و در گروه كنترل  00/28±66/19اخله در گروه مد ،بعد از آموزش ميزاناين اما  .گروه وجود نداشت معناداري بين دو

  ).=002/0p( بود معناداراز نظر آماري تفاوت 

 .ثير داردأدانشجويان پرستاري ت در هاي ارتباطي در كاهش ميزان استرس ادراك شدهكه آموزش مهارت مي دهدها نشان يافته :گيرينتيجه
  ).88- 95صص/2شماره /17داشتي درماني سبزوار، دورهمجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به(

  .دانشجو ؛پرستاري ؛هاي ارتباطيمهارت ؛استرس ادراك شده :ي كليديهاواژه
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  مقدمه
يك نوع فشار جسمي يا رواني است كه استرس     

شود و تم عصبي خودمختار ميسراتي در سييموجب تغي
شديد باشد اگر استرس . كندرا بر فرد تحميل مي مطالباتي

ممكن است باعث  ،يا براي مدت طوالني ادامه يابد
فروپاشي فرد شده و در نهايت منجر به اختالالت جسمي 

- زا براي هر فردي روي ميشرايط استرس .و رواني گردد

دهد و دانشجويان پرستاري نيز از اين امر مستثني نبوده، 
زاي باليني بيشتري قرار بلكه در معرض عوامل استرس

كه دانشجويان اين رشته عالوه بر به طوري ،)1( رنددا
عوامل هاي ناشي از محيط آموزشي در معرض استرس
گيرند و اين از محيط باليني نيز قرار ميزاي استرس

هاي فت تحصيلي و بروز بيماريعواملي است كه باعث اُ
  .)2( گرددمي هاآنجسمي و رواني در 

دانشجويان درصد  9/67 مارتين گزارش كرد كه  
ميزان ميانگين . )3( پرستاري در اسكاتلند استرس داشتند
آلباني، ( كشورپنج استرس دانشجويان پرستاري در 

از مجموع  3/52، )و ويلز جمهوري چك، مالت، برونئي
در ايران . ) 4() از صد 47/54 يعني(گزارش گرديد  96

گزارش نمود كه باالترين  1380نيز اسفندياري  در سال
زا مربوط به دانشجويان دانشكده عوامل استرس نمره

كنند و هم استرس بيشتري را تجربه مي هكپرستاري است 
. )5(هم از نظر سالمت عمومي وضع نامطلوبي دارند 

اباذري و همكاران ميانگين استرس را در دانشجويان 
معادل ، 1383 پرستاري كرمان، زرند، بم و جيرفت در سال

- گزارش نمودند و مهم )صددر 2/59( 5از مجموع  96/2

بحريني . )6( كارآموزي بود هايترين منبع استرس، تنش
ناتواني در ابراز وجود و  اند كهنيز بيان داشتهو همكاران 

درصد دانشجويان وجود دارد كه اين  60رويي در كم
يي علمي آدرصد موارد بر يادگيري و كار 40ناتواني در 

  . )7( ثير گذاشته استأها تآن
زا در دانشجويان عوامل استرس ،طور كليبه  

آموزش  هاياسترس گروه توان به دوپرستاري را مي

 تئوري و عوامل مربوط به بالين و كارآموزي تقسيم نمود

زا در بنا به نظر يزدان خواه فرد، عوامل استرس.  )2(
آموزش باليني عبارتند از حيطه تجارب تحقيرآميز، محيط 

ات باليني، احساسات ناخوشايند و روابط آموزشي، تجربي
. )8( زايي بااليي برخوردارندبين فردي، كه از درجه تنش

عبارتند نيز زاي آموزش باليني هاي استرسبرخي موقعيت
از مشاهده مرگ بيماران، مشاهده درد و رنج مردم، ترس 

هاي خطرناك و از اشتباه در بالين بيمار، برخورد با بيماري
كر مربي در حضور بيمار و ارتباط با پرسنل واگير، تذ
  ).3،6،9( بيمارستان

برنارد و همكاران، ارتباطات بين فردي با پرسنل   
ترين منابع آموزشي و باليني را در هر دو مورد از عمده

از . )4( استرس در دانشجويان پرستاري گزارش نمودند
 توان بههاي باليني ميعوامل بازدارنده يادگيري مهارت

، عدم حمايت )درصد 3/83(وجود استرس در بخش 
، تندخويي و عصبي )درصد 6/66( دانشجو توسط پرسنل

كه در اين  اشاره نمود )درصد 8/64( مزاج بودن پرسنل
دانشجويان از ارتباط ميان پرسنل و دانشجويان  ميان،

  .)10( رضايت نداشتند
گردد كه با توجه به مطالعات ذكر شده، مشاهده مي  

ده در محيط كارآموزي زاي عمعوامل استرساز 
بنا به . باشددانشجويان پرستاري، ارتباطات بين فردي مي

ها عقيده كينگ، ارتباطات بين شخصي و تضاد در نقش
كه يك گردد ميباعث ايجاد استرس ي اوقات گاه

مهاركننده عمده رشد و تهديدي براي سالمتي محسوب 
-دارد كه استرس ميشواهد محكمي وجود  .)11( شودمي

هاي تواند منجر به پيامدهاي منفي متفاوتي از قبيل بيماري
جسمي، اختالالت رواني يا احساس فرسودگي در 

  .)12،4(اشخاص شود 
هاي جديد در مورد استرس از سوي ديگر، ديدگاه  

به جاي تمركز بر ماهيت استرس به نقش منابع 
كيد أزا تروانشناختي فرد در رويارويي با عوامل فشار

توان تدابير درماني مناسب را زيرا از اين طريق مي. دارند
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  واقعي و همكاران
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بنابراين . )13( براي كمك به فرد تحت فشار فراهم كرد
چگونگي مقابله افراد با استرس از شدت و فراواني آن 

-هاي مقابله افراد با شرايط و موقعيتشيوه. تر استمهم

در  رديفهاي ويژگي. )14( هاي استرس زا متفاوت است
در واقع . ثيرگذار استأكارگيري نوع مقابله او تهنحوه ب

باشد كه قبل از مي فرديهاي اي شامل ويژگيمنابع مقابله
وقوع استرس وجود دارند مانند برخورداري از عزت 

هاي شناختي، منبع نفس، احساس تسلط بر موقعيت، سبك
 باشدله ميأكنترل و خود اثر بخشي و توانايي حل مس

از جمله امور مهم در اين رابطه، ارزيابي فرد از . )15(
  .)16( له استأهاي خودش براي رويارويي با مستوانايي

شود هاي ارتباطي به رفتارهايي اطالق ميمهارت  
هاي خود را كند عواطف و نيازمنديكه به فرد كمك مي

درستي بيان كند و به اهداف بين فردي دست يابد  به
ها از چنان اهميتي برخوردارند كه تاين مهار. )17(

تواند با احساس تنهايي و اضطراب ها مينارسايي آن
هاي اجتماعي، افسردگي، عزت نفس پايين و عدم موفقيت

كارهاي كوپر از راه .)18( تحصيلي و شغلي همراه باشد
هاي آموزشي مين دورهأمهار استرس در محيط كاري به ت

  .)19( كندمناسب اشاره مي
هاي ارتباطي ثير مثبت آموزش مهارتأبا وجود ت  

ها، هيون و مگ واير كاهش پژوهشاز در بسياري 
هاي عملكرد كلينيكي افراد را پس از آموزش مهارت

همچنين در مطالعه ديگري كه . ارتباطي گزارش نمودند
هاي ارتباطي توسط رضوي و همكاران در مورد مهارت

ه و ساير موضوعات انجام گرفته، تغييري در اين حيط
از اين ). 20(هاي ارتباطي مشاهده نشد مربوط به مهارت

- رو، پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت

هاي ارتباطي بر ميزان استرس ادراك شده در دانشجويان 
  .پرستاري طراحي و اجرا گرديد

  
  مواد و روش ها

اين پژوهش از نوع تجربي و جامعه پژوهش   

 8تا  4هاي تحصيلي يان پرستاري ترمدانشجوشامل 
سال نيمسال اول در دانشكده پرستاري و مامايي مشهد 

ساعت كارآموزي  100كه حداقل بود  1388-89تحصيلي 
و ضريب  84/0با توان (حجم نمونه . را گذرانده بودند

 درصد 20و با نفر در هر گروه  21تعداد ) 95/0اطمينان 
نفر در گروه كنترل  30ه و نفر در گروه مداخل 26 ،افزايش

اي و تخصيص گيري به صورت طبقهنمونه. برآورد شد
صورت تصادفي انجام هدانشجويان به دو گروه ب

سپس براي دانشجويان گروه مداخله كارگاه  .گرفت
كارگاه در دو اين . برگزار شدهاي ارتباطي مهارتآموزش 

اساس بسته آموزشي  ساعت بر 10مرحله و به مدت 
- ييد وزارت بهداشت در زمينه مهارتأو مورد ت مصوب

به روش ايفاي نقش و بر اساس سناريوها و  هاي زندگي،
هاي هاي ارتباطي در بالين و منطبق با موقعيتوضعيت
بين دو مرحله . زاي كارآموزي برگزار گرديداسترس
بعد از . اي در نظر گرفته شديك فرصت يك هفته ،كارگاه

صورت هفته  4به مدت پيگيري  گاه،اتمام مرحله دوم كار
ها قبل از برگزاري آوري دادهمرحله اول جمع. گرفت

بعد از اتمام دوره  ،كارگاه انجام گرديد و مرحله آخر
  .پيگيري در هر دو گروه انجام گرفت

شامل فرم اطالعات  هاي گردآوري دادهابزارها  
زاي كارآموزي و دموگرافيك، پرسشنامه عوامل استرس

پرسشنامه عوامل . هاي ارتباطي بوديست مهارتچك ل
استرس زاي كارآموزي، پژوهشگر ساخته بود كه در آن 

حيطه و  6زاي كارآموزي در هاي استرسعوامل و موقعيت
حيطه ها شامل عوامل مربوط به  .شده بودگزينه بيان  39

، بيمار و يماهيت پرستاري، مربي، دانشجو، محيط بالين
مواجهه با هر  دانشجو بر حسب. بودسيستم آموزشي 
 4يك مقياس ليكرت  زا بودن آن، باگزينه و استرس

پاسخ ) خيلي زياد( 3تا ) ثير استأبي ت(اي، از صفر گزينه
جهت مقايسه سطوح استرس ادراك شده، نمره . دادمي

كارآموزي اخير به سه  حاصل از جمع نمرات استرس
) 79-117( و زياد) 39-78( ، متوسط)0-38( سطح كم
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 جهت تعيين روايي ابزار، پس از مشورت با .تقسيم گرديد
و اعمال  دانشكده اعضاي هئيت علميتن از  10

اصالحات الزم و همچنين چند تن از دانشجويان 
جهت پايايي از . پرستاري، روايي محتوا لحاظ گرديد

  ).α=834/0(شد روش آلفاي كرونباخ استفاده 
 نيز توسط هاي ارتباطيچك ليست مهارت  

با بررسي و مطالعه منابع و مقاالت مرتبط و ان پژوهشگر
ال  ؤس 27ه شامل ك نظر، تهيه شدمشورت با افراد صاحب

دانشجو  و بودهاي ارتباطي ها و مهارتمربوط به موقعيت
 4تا ) هيچ وقت( بر حسب كاربرد هر گزينه به آن از صفر

جهت . دبو 108امتياز نهايي آن  كه دادپاسخ مي) هميشه(
ييد أكه به تاستفاده شد تعيين روايي ابزار، از روايي محتوا 

رسيد و جهت پايايي از روش  نظرنفر از اساتيد صاحب 7
بازآزمون استفاده گرديد كه ضريب همبستگي آن  - آزمون

 .دست آمدهب 88/0

افزار با استفاده از نرم هاهتجزيه و تحليل داد  
SPSS. 11.5 مجذور  ،مستقلتي  ،زوج تيهاي آزمون و

مورد تجزيه و تحليل كاي، كروسكال واليس و من ويتني 
   .قرار گرفت

  
  هايافته

نفر  21 شاملمداخله واحدهاي پژوهش در گروه   
و در گروه ) درصد 2/19(مرد  نفر 5 و) درصد 8/80(زن 

 7/36(نفر مرد  11و  )درصد 3/63(زن  نفر 19كنترل 
بين كه نشان داد جذور كاي منتيجه آزمون . بودند) درصد

داري از نظر توزيع جنس اتفاوت آماري معن ،دو گروه
  .)p=15/0( شتوجود ندا

مجرد نفر  50و ) درصد 10(متأهل نفر  6همچنين   
كاي مجذور بودند كه نتيجه آزمون مجرد ) درصد 90(

هاي مورد مطالعه داري را بين گروهاتفاوت آماري معن
 ،انگين سن در گروه مداخلهمي .)p=853/0( نشان نداد

سال بود  7/21±03/1 ،و در گروه كنترلسال  1/1±4/21
 كه تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد

)439/0=p( .  
، در آموزشها نشان داد كه در مرحله قبل از يافته  

درصد از دانشجويان، استرس در حد  8/53 ،گروه مداخله
درصد از دانشجويان،  3/63 ،اند و در گروه كنترلداشته كم

  ).  1جدول ( اندداشته متوسطاسترس در حد 
 1/73 ،، در گروه مداخلهآموزشدر مرحله بعد از   

 ،و در گروه كنترل كمدرصد دانشجويان، استرس در حد 
تجربه  متوسطدرصد دانشجويان استرس در حد  3/53

 آموزش،ها نشان داد كه دو گروه بعد از يافته. بودندكرده 
وت آماري معناداري از نظر سطوح استرس ادراك شده تفا

  ).2 جدول()p=04/0( دارند
ميانگين نمره كلي استرس ادراك شده در گروه   

، و در گروه كنترل 69/43±24/22آموزش، مداخله، قبل از 
در  ،آموزشبعد از كه ) 3 جدول(بود  36/14±03/47

 ،و در گروه كنترل 28±66/19 ،گروه مداخله
 تي نتايج حاصل از آزمون). 4 جدول(بود  64/16±47/43

نشان داد كه دو گروه از نظر ميزان استرس ادراك شده 
 آموزش،هاي مربوط به آن  قبل از كارآموزي و حيطه

اما بعد از ) =502/0p(تفاوت آماري معناداري نداشتند 
 ها وجود داشت تفاوت معناداري بين آن آموزش،

)002/0p= .(  
  توزيع فراواني دو گروه از نظرسطوح  استرس ادارك شده كارآموزي قبل از مداخله:1جدول

 كل  زياد  متوسط  كم  سطوح استرس
 ادراك شده

هاگروه  
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد ادتعد    درصد  تعداد

100 26 8/3   1 3/42   11 8/53   14  گروه مداخله
100 30 0 0 3/63 19 7/36 11  گروه كنترل
100  56  8/1   1  6/53   30  6/44   25   جمع كل

P=0/278   نتيجه آزمون من ويتني، مقايسه دو گروه قبل از مداخله
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هاي ارتباطي نيز از د مهارتهمچنين در مور  
 آموزشقبل از نمره مربوطه، ميانگين نمره  108مجموع 

 ،گروه كنترلدر و  42/61±60/5 ،گروه مداخلهدر 
مستقل نشان داد كه دو  تينتيجه آزمون . بود 29/8±13/60

 شتندداري ندااتفاوت آماري معناز اين نظر گروه 
)502/0=p .( ين امتياز ، ميانگآموزشدر مرحله بعد از

و  35/67±55/3هاي ارتباطي در گروه مداخله به مهارت
 نتيجه بر اساس رسيد كه  60/57±32/6در گروه كنترل به 

 بوددار امعن آموزشاختالف دو گروه بعد از  ،آزمون تي
)0001/0=p .( درصد افزايش را نسبت  17گروه مداخله

  .دداهاي ارتباطي نشان به گروه كنترل در امتياز مهارت
همچنين جهت مقايسه سطوح استرس ادراك شده        

كارآموزي قبل و بعد در دو گروه، آزمون ويلكاكسون 
انجام شد و نتايج نشان داد كه  سطوح استرس ادراك شده 

در دو گروه قبل از آموزش تفاوت معنا داري كارآموزي 
ولي بعد از مداخله، تفاوت معنادار )=278/0p(نداشتند

 ).=047/0P(بود

ها نشان داد كه درگروه كنترل قبل و يافتههمچنين   
تفاوت آماري معناداري از نظر شدت  آموزشبعد از 

استرس وجود ندارد ولي در گروه مداخله تفاوت قبل و 

  توزيع فراواني دو گروه از نظر سطوح استرس ادارك شده كارآموزي بعد از مداخله:2جدول
 كل يادز    متوسط  كم سطوح استرس ادراك

 شده
هاگروه  

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

100 26 0 0 9/26 7 1/73   19 ه مداخلهگرو  

100 30 0 0 3/53 16 7/46 14  گروه كنترل
100  56 0 0 1/41 23  9/58 33   جمع كل

047/0P=   نتيجه آزمون من ويتني، مقايسه دو گروه  بعد از مداخله
  

  ، قبل از مداخله در دو گروهبه تفكيك حيطه ها مقايسه ميانگين استرس ادراك شده در كارآموزي :3جدول
 هاگروه

  هاحيطه
نتيجه آزمون تي   )=30n(كنترل  )=26n(داخلهم

 مستقل   ميانگين ±انحراف معيار ميانگين±انحراف معيار
  879/0  38/3±29/2 73/3±73/2 عوامل مربوط به ماهيت پرستاري

  293/0  73/7±80/3 62/6±07/4 عوامل مربوط به مربي
  684/0  93/11±89/4 62/12±46/7 عوامل مربوط به دانشجو

  087/0  60/14±61/5 69/11±86/6 وط به محيط بالينيعوامل مرب
  814/0  03/4±39/2 19/4±63/2 عوامل مربوط به بيمار

  942/0  90/4±63/2 84/4±86/2 عوامل مربوط به سيستم آموزشي
  502/0  03/47±36/14 69/43±24/22 نمره كلي استرس ادراك شده

  
  ، بعد از مداخله در دو گروهبه تفكيك حيطه ها مقايسه ميانگين استرس ادراك شده در كارآموزي :4جدول

 هاگروه
  

  حيطه ها

  نتيجه آزمون  )=30n(كنترل )=26n(مداخله
 تي مستقل

 

درصد تغييرگروه 
مداخله نسبت به 

 گروه كنترل
  ميانگين ±انحراف معيار   ميانگين ±انحراف معيار

  - 6/45  043/0  70/3±18/1 54/2±98/1 عوامل مربوط به ماهيت پرستاري
  - 2/66  010/0  20/6±85/3 73/3±89/2  عوامل مربوط به مربي

  - 2/30  084/0  83/11±53/5 08/9±20/6 عوامل مربوط به دانشجو
  - 8/85  000/0  23/13±84/5 12/7±04/6 عوامل مربوط به محيط باليني

  - 3/46  076/0  17/4±52/2 85/2±93/2  عوامل مربوط به بيمار
  - 03/1  942/0  90/4±63/2 85/4±86/2 شيعوامل مربوط به سيستم آموز
  - 2/55  002/0  47/43±64/16 28±66/19 نمره كلي استرس ادراك شده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سترس ادراك شده در دانشجويان رشته پرستاريهاي ارتباطي بر ميزان اتأثير آموزش مهارت

93  1389تابستان /2شماره /17دوره                                                                      مات بهداشتي درماني سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشكي و خد     

 بعد از نظر شدت استرس، نزديك به سطح معناداري است
)058/0p= (دهنده كمتر شدن موارد استرس و نشان

  .باشدو زياد مي متوسط
  
  حثب

دهد كه ميانگين تايج پژوهش حاضر نشان مين  
هاي ارتباطي در دو گروه قبل و بعد از امتياز مهارت

 مداخلههرچند در گروه  ،آموزش در حد متوسط است
و در جهت افزايش بوده دار ااختالف قبل و بعد معن

نيز به  رضايي و همكاران. باشدهاي ارتباطي ميمهارت
هم  كارسون و ديگران. )17( اندفتهنتيجه مشابهي دست يا

نشان دادند كه آموزش ارتباطات اثر بخش موجب افزايش 
  . )21( شودهاي ارتباطي ميميزان مهارت

: ست ازا مل در اين پژوهش عبارتأنتيجه قابل ت  
ميانگين استرس ادراك شده، با وجود همگن بودن در قبل 

ادراك  از مداخله، تفاوت دو گروه در نمره كلي استرس
- موزي بعد از برگزاري كارگاه آموزشي مهارتآشده كار

دار است و در جهت كاهش به نفع گروه اهاي ارتباطي معن
هاي مربوط به ماهيت همچنين در حيطه. باشدمي مداخله

دار و اپرستاري، مربي و محيط باليني نيز اين اختالف معن
اين بدان . بوده است مداخلهدر جهت كاهش براي گروه 

هاي باشد كه برگزاري كارگاه آموزشي مهارتمعنا مي
ارتباطي باعث كاهش استرس دانشجويان در محيط 

- هاي استرسكارآموزي گرديده و ادراك ايشان از موقعيت

رضايي و همكاران نيز برگزاري . زا نيز تغيير يافته است
هاي ارتباطي را در كاهش استرس شغلي كارگاه مهارت

 نيز احمديان يزدي. )17( اندرش نمودهپرستاران مفيد گزا
هاي ارتباطي در مطالعه خود نشان داد كه آموزش مهارت

مراجعان مندي رضايتبه كاركنان بهداشتي موجب افزايش 
فرميهني فراهاني و . )22( مراكز بهداشتي شده است

هاي ارتباطي به آموزش مهارتكه نشان دادند  همكاران
 بيماران شده استمندي رضايتپرستاران موجب افزايش 

در صورتي كه در مطالعه مشابه براون و همكاران . )23(

خالف اين امر به اثبات رسيد و اختالف فاحشي بين 
مندي بيماران گروه آزمون بعد از ميانگين امتياز رضايت

تواند كه مي) 24(مداخله نسبت به قبل از آن ديده نشد 
سيار زيادي در نحوه دهنده اين باشد كه تغيير بنشان

كه  آنوجود نيامده است و يا هبرقراري ارتباط پرستاران ب
قدر زياد نيست كه براي بيماران  آن حاصلهتفاوت 

محسوس باشد و سبب افزايش چشمگير امتياز رضايت 
  . مندي آنان شود

همچنين راسك و همكاران در دانمارك پژوهشي   
بين اي ارتباطي هبا هدف تعيين اثر بخشي آموزش مهارت

بيمار در كلينيك سرپايي بيماران انكولوژي انجام  و پرستار
هاي دادند كه نتايج آن مرتبط بودن آموزش مهارت

مندي از ارتباط، افزايش رضايت( ارتباطي را بر نتايج بيمار
بهبود روانشناختي خوب بودن، افزايش خودكارآمدي 

تاران از مندي پرسرضايت( و پرستار) مرتبط با سرطان
ارتباط شان، بهبود ارتباط مربوط به خودكارآمدي شان و 

 ييد نكردأت) ش سطوح استرس و فرسودگي شغليكاه
)25( .  

هاي ادراك شده دانشجويان در با توجه به استرس  
ثير واضح مداخله آموزشي بر كاهش أمحيط كارآموزي و ت

ها و نمره كلي استرس و ها هم در حد حيطهاين استرس
كه مشخص است  زادر حد يكايك عوامل استرسهم 

- هاي ارتباطي به دانشجويان پرستاري ميآموزش مهارت

ها هاي كارآموزي آنتواند تا حدود زيادي از استرس
موجبات بهبود روند آموزش  ،ه و از اين طريقهش دادكا

باالترين  .فراهم آورد هاآنباليني و سالمت رواني را در 
ادراك شده كارآموزي در پژوهش هاي ميانگين استرس

ترتيب شامل نبود امكانات رفاهي الزم جهت هحاضر ب
دانشجويان، وجود تبعيض بين دانشجويان، سطح انتظار 

جنس، ناكافي بودن باالي مربي، مراقبت از بيمار غير هم
ثر مربي با ؤدانش باليني دانشجو، وجود ارتباط غير م

وسط پزشك، عدم دانشجو، مراقبت ناكافي از بيمار ت
هماهنگي بين آموزش تئوري و باليني، سردرگمي در 
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هاي ضد و نقيض ها، دريافت دستورالعملبرخي موقعيت
 اباذري و همكاران .باشدمي و علمي كار نكردن در بالين

ترين منبع ايجاد استرس در دانشجويان پرستاري، مهم
 نگراني مربوط به ،عملهاي تئوري و اختالف بين آموزش

. )6( پيشرفت تحصيلي و كسب كفايت الزم ذكر نمود
ثر مربي با ؤوجود ارتباط غير م نيز ساكي و همكاران

زاي مهم ها را از عوامل استرسدانشجويان در كارآموزي
  .)26( كندگزارش مي

است  يبعضي از اين موارد مربوط به محيط بالين  
و ولين دانشكده ؤبا هماهنگي بيشتر بين مستوان ميكه 

. تا حدودي به رفع اين عوامل پرداخت هاي درماني محيط
. باشدبعضي موارد مربوط به شكاف بين بالين و تئوري مي

-مربيان نقطه اتصال آموزش تئوري و باليني محسوب مي

چه دانش مربيان به روزتر و پروتكل آموزشي  هر شوند و
تر باشد و دانشجو بهتر توجيه شود كه در هر ايشان عملي

رآموزي قرار است چه بياموزد، به چه هدفي برسد، چه كا
رود و چگونه وظايفي بر عهده دارد، چه انتظاراتي از او مي

تواند در جهت تحقق اين شود، بهتر ميارزشيابي مي

دانشجويان  ،از طرف ديگر. اهداف و وظايف گام بردارد
هاي كارآموزي خوبي با شرايط بالين و بخشهبايستي ب
ها را كه مربوط به ماهيت د و بعضي محدوديتآشنا شون

باشد درك نموده و پرستاري و كار باليني و كل سيستم مي
موزي تالش نموده و آهاي محيط كارمتناسب با واقعيت

- توانمندسازي دانشجويان در زمينه مهارت. ع باشندقمتو

هاي اي در كاهش استرسهاي ارتباطي نقش ارزنده
قبل از ورود دانشجويان به  ستهتر اب. موزي داردآكار

هاي ارتباطي ها، مهارتمحيط باليني و در طي كارآموزي
  .آموزش داده شود هاآنبه  يمحيط بالينربوط به م

  
  تشكر و قدرداني

دانشكده پرستاري و مامايي محترم ولين ؤاز مس  
ها و ولين بيمارستانؤاساتيد و مربيان محترم و مس ،مشهد

پرستاري كه در محترم شجويان دانو مراكز بهداشتي 
تشكر و  ،اجراي اين پژوهش دلسوزانه همكاري نمودند

  . تقدير مي گردد
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