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 پوست 0091
دانشگاه علوم  ییو ماما یاز دیدگاه دانشجویان پرستار یعوامل تنش زا در کارآموز یبررس

 هیاروم یپزشک
 نرگس رهبر، مسگرزاده میمر، یجاسم نهیمد، اقتدار سامره *,یآقاخان نادرگان(: ) سندهینو

 هیاروم یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 
 naderaghakhani2000@gmail.com پست الکترونیکی:

 
تنش ها و فشارهای عصبی از علل شایع بیماری و ناتوانی در جامعه امروز هستند و دانشجویان علوم پزشکی در طول دوره تحصیل  مقدمه:

روی یادگیری و موفقیت بالینی دانشجویان اثرات منفی داشته و سابب افات تحصایلی و  تواندمیبا تنش های زیادی مواجه می گردند که 
بروز رفتارهای نامطلوب و اختالالت جسمی در دانشجویان گردد. حرفه پرستاری و مامایی با قضاوت بالینی درگیر است و ایان دانشاجویان 

بالینی دانشاجویان  آموزشز مطالعه حاضر تعیین عوامل تنش زا در در کاراموزی ها در معرض عوامل تنش زای متعددی قرار دارند هدف ا
 .باشدمیرشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و خوی 

 

مامایی که تجرباه کاارآموزی باالینی  پرستاری و 8 تا 6نفر از دانشجویان ترم  863مقطعی تعداد  -در این مطالعه توصیفیروش تحقیق: 
 سرشماری از دانشجویان پرستاری خوی و دانشاجویان پرساتاری و ماماایی ارومیاه صورتبهدانشجویان  قرار گرفتند. لعهموردمطاداشتند 

 6سوال مربوط باه عوامال تانش زا در  66استفاده شد که شامل متغیرهای فردی و  نامهپرسشآوری اطالعات از انتخاب شدند برای جمع
 00 آماوزشسیساتم  -ساوال 03عوامل مربوط به اساتاد باالینی  -سوال 80محیطی عوامل  -سوال 03فردی عوامل درون )بالینی حیطه 
صاورت  SPSSآمااری  افازارنرم وسایلهبهاطالعاات  وتحلیلتجزیهسوال( بود.  8عوامل مربوط به بیماران  -سوال 00رشته ماهیت  -سوال
 گرفت.

از  باشادمی 02,86 ±0,82 موردبررسایبود و میانگین معدل دانشجویان  88,66 ± 0,20دانشجویان میانگین و انحراف معیار سن نتایج: 
( نفار 062)%66,2( در خوی تحصیل میکردند که از ایان تعاداد نفر 60)%82,8نفر( در ارومیه و  068)%61,8 موردبررسیدانشجوی  863

نفر( بومی بودند در بررسای شاغل والادین اکثریات  20) %80( ساکن خوابگاه و نفر 028)%62نفر( مذکر مذکر بودند  68) %38,0مونث و 
عوامل تانش زا از دیادگاه  تأثیرشغل پدر خود را آزاد ذکر کرده بودند نتایج مشخص نمود که  %63,8شغل مادر خود را خانه دار و  61,2%
و  متوساط %66,6ایان عامال را زیااد  تاأثیر %38,3فاردی درحیطه درون  استبودهکم  %2,0متوسط و  %68,0دانشجویان زیاد و  68,8%
ی را کام آموزشاسیساتم  تاأثیردانشجویان  %6,6متوسط و  %68,6انرا زیاد  تأثیر %21,8ی آموزشسیستم  کم دانسته اند در حیطه 06,3%

ماهیت رشاته را متوساط و  تأثیر %38,3عوامل تنش زا در کارآموزی ذکر کرده اند  عنوانبهدانشجویان ماهیت رشته را  %28,6دانسته اند. 
 دانسته اند. تأثیرعوامل تنش زا کم  عنوانبهماهیت رشته را  2,0%

و بعاد از آن مرباوط باه اساتاد باالینی باا  %63,6محیطی از دیدگاه دانشجویان بیشترین عوامل تنش زا در کارآموزی ها مربوط به عوامل 
. در بررسی ارتباط فاکتورهای فاردی استبوده 68بیماران % و سپس %38,3فردی وکمترین عوامل تنش زا مربوط به عوامل درون  61,0%

اجتماعی با عوامل تنش زا میان عوامل تنش زا، عوامل محیطی با محل سکونت فرد و عوامل درون فردی با جنسیت و محل سکونت ارتباط 
 p<0.05شد معنی دار آماری مشاهده 

بی بهره اند. کار باالینی بخاش بسایار مهمای از  هاآنی است که کالس درس از هایویژگیبالینی دارای  هایمحیط: گیرینتیجهبحث و 
از طرفای وجاود  شاوندمیکه با مشکالت واقعی روبرو  دهدمی. کار بالینی دانشجویان را در جایی قرار دهدمیرا تشکیل  پرستاری آموزش

عوامل تنش زا در محیط بالینی اجتناب ناپذیر است. مربیان بالینی در بهترین موقعیت برای توسعه راهبردهای دانشجویان برای مقابلاه باا 
ی ایان پاژوهش بارای هایافتهند از توانمییادگیری را تسهیل نمایند. مربیان بالینی  -آموزشند فرآیند توانمیتنش هستند و بدین ترتیب 

بالینی استفاده نمایند. همچنین الزم است که مسؤولین دانشکده ها برای کاهش عوامل استرس زا به ویژه در رابطاه  آموزشبهبود کیفیت 
 نموده و را هکارهای بهینه را به کار گیرند. ریزیبرنامهبا عوامل محیطی در بیمارستان ها 

هیعوامل تنش زا، اروم ،ینیبال آموزش ،ییو ماما یپرستار یدانشجو کلمات کلیدی:
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