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 پوست 3913

 زدی یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو دگاهیاز د ینیبال آموزش یزا استرس عوامل
 یمیطاهره سل، یدکیزارع ب میمر، ییطاهره خواجه رضا، یجواد سمانه سادات *,یساطح یحسن سجادگان(: ) سندهینو

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاهسازمان: 
 payizboy@gmail.com پست الکترونیکی:

 
بالینی، بررسای و مادیریت عوامال  آموزشپرستاری است. برای بهبود و ارتقاء کیفیت  آموزشبالینی بخش اساسی و مهم  آموزش: مقدمه

باا شاناخت  تاوانمی، باشدمیمنشاء استرس های وارد شده به دانشجویان پرستاری متفاوت  ازآنجاکهی ضروری است. آموزشزای  استرس

 هایموقعیتدانشجویان، سازگاری آن ها را نسبت به  ایحرفهزا، محدود نمودن آن ها و یا با باال بردن سطح آگاهی علمی و  منابع استرس

بالینی از دیادگاه  آموزشتعیین عوامل استرس زای  با هدففراهم آورد. پژوهش حاضر  آموزشمختلف افزایش داد و محیط مناسبی برای 

 .انجام شد 0323علوم پزشکی یزد در سال یان پرستاری دانشگاه دانشجو

نفری از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد به تصادف  013. نمونه باشدمیمقطعی -این پژوهش از نوع توصیفیروش تحقیق: 

زا در  ل اساترسمحقق ساخته در مورد عوام نامهپرسشانتخاب شدند. این افراد که حداقل یک واحد کاراموزی بالینی را گذرانده بودند به 

هاای -حیطه )شاامل حیطاه 2زا در  است. عوامل استرس قرارگرفته تائیدقبال مورد  نامهپرسشبالینی پاسخ دادند. روایی و پایایی  آموزش

اسااس مقیااس لیکارت ی، تجربیات بالینی و احساساات ناخوشاایند( و نماره آن بار آموزشتحقیر آمیز، محیط  تجارب ارتباط بین فردی،

 آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیهد. جهت محاسبه ش

ها دختر بودند. نماره کال  نفر( درصد آن 22) 26,88سال که  80±6پژوهش در  کنندهشرکتنتایج نشان داد میانگین سنی افراد  :نتایج

 86±6نمره ترس مربوط به حیطه احساسات ناخوشایند بود )با بود. بیشترین نمره اس 311از  063±32بالینی افراد نمونه  آموزشاسترس 

نمره( بود. بین جنس، ترم تحصایلی، وضاعیت تاهال و  62)از  83±6 ی با نمرهآموزشزا مربوط به محیط  ( و کمترین حیطه استرس61از 

 (P-value<0.05آمد ) به دستمیزان عالقه به رشته با نمره کلی استرس. ارتباط آماری معناداری 

ترین حیطه ¬که حیطه احساسات ناخوشایند پراسترس نمره کلی استرس بالینی در سطح متوسط بود. باتوجه به این: گیرینتیجهبحث و 

در  شاودمیی ایان رشاته پیشانهاد آموزشبالینی دانشجویان پرستاری یزد بود؛ لذا برای تسهیل یادگیری و دستیابی به اهداف  آموزشدر 

های ذکر شده توسط دانشجویان برطرف ¬ا به پرسنل بیمارستان اقدامات الزم بعمل آید و سایر نگرانیه¬جهت جلوگیری از انتقال بیماری

 گردد.

یپرستار انیدانشجو ،ینیبال آموزشاسترس،  کلمات کلیدی:
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