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بررسی عوامل استرس زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد

نویسنده (گان) :معصومه مهاجری * ,سمانه السادات جوادی

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیm9.mohajeri@yahoo.com :

مقدمه :آموزش بالینی بخش اساسی و مهم در آموزش مامایی است .بخصوص که دانشجو مجبور به کاار در محایط واقعای و روبرویای باا
عوامل تنش زای متعددی است .استرس یکی از همین عوامال تانش زاسات کاه میتواناد تاأثیر مساتقیم در میازان یاادگیری و کااهش
اعتمادبهنفس دانشجو داشته باشد .شناسایی عوامل استرس زا میتواند زمینه کنترل این عوامل را تا حد زیادی فراهم کند.
روش تحقیق :این مطالعه بهصورت مقطعی بر روی  011نفر از دانشجویان مامایی که حاداقل یاک واحاد کاارآموزی باالینی را گذراناده
بودندبصورت سرشماری انجام شد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن در مطالعات دیگر تائید شده
بود استفاده گردید .سواالت پرسشنامه در  2حیطه ارتباط بین فردی ،تجارب تحقیرآمیز ،محیط آموزشای ،تجربیاات باالینی و احساساات
ناخوشایند قرارگرفته و بر اساس مقیاس لیکرت نمره بندی شد .جهت آنالیز دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که بیشترین میزان استرس مربوط به حیطه محیط آموزشی ( )%22وعواملی چون؛ نداشتن استاد یکسان در تدریس
دروس تئوری و آموزش بالینی ( )3,22+1,23و تعداد زیاد دانشجویان هر رشته ( )3,38+1,018بود .بین برخی عوامل استرس زا نظیر ترم
تحصیلی و میزان استرس ( ،)1,118حیطه احساسات ناخوشایند و وضعیت تاهل ( ،)1,18تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ اما باین عالقاه و
میزان استرس ( ،)1,183ترم تحصیلی و عالقه به رشته ( ،)1,682سن و حیطه ارتباط بین فردی ( ،)1,626ارتباط معنیداری وجود نداشت
بحث و نتیجهگیری :دانشجویان مامایی در معرض عوامل استرس زای متعددی قرار دارناد جهات تساهیل یاادگیری ایان دانشاجویان و
دستیابی به اهداف آموزشی این رشته باید درصدد تعدیل و کنترل عوامل استرس زایی که بیشترین نمره را به خود اختصاص دادهاند بود؛
لذا الزم است مسئولین محترم دانشکده جهت کاهش این عوامل برنامهریزی نموده و راه کارهای بهینه را بهکار گیرند .خدمات مشااوره ای
وبرگزاری کالسهای آموزش روشهای سالم مبارزه بااسترس میتواند از اثرات مخرب جسمی وروانی استرس براین قشارکارآمد جلاوگیری
کند.
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