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رؤیا جاجوندیان و همکاران                                                                                       زای دانشجویان در آموزش بالینی          عوامل استرس  

 

 1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها
55 

 مقدمه

نل دهد و پرسمنابع انسانی سنگ بنای نظام سالمت را تشکیل می

در  ایناپذیر از منابع انسانی نقش عمدهمامایی به عنوان بخشی جدایی

 های مامایی موظف به تربیتدانشکده کنند.ارتقای سالمت جامعه ایفا می

ه مات بهداشتی و شکل دادن بای هستند که بتوانند در ارائه خدکادر حرفه

چالش برانگیز  یمامایی یك حرفه (.1) ثر باشندؤهای بهداشتی مسیاست

های عاطفی است و آموزش آکادمیك مامایی به ویژه یادگیری بالینی چالش

ی هانقشدارای پزشکی ای از شاخهان مامایی به عنو. خاص خود را دارد

سطح ی تقاو ارحفظ موجب ت آن ست که خدماای ادهگسترر بسیا

ژه زا به ویدانشجویان مامایی با تجربیات استرس. ددگرسالمت جامعه می

تواند بر شوند که میهای محیط بالینی مواجه میمربوط به مربی و ویژگی

ین ابا توجه به حساسیت تأثیر بگذارد.  هاآنهای نظری و عملی توانایی

و بالینی ی هاتکنیكو تخصصی ی هارتبه مهاز نیای صد باالو درشته ر

ستیابی ن از دطمینات در مامایی، امااقدری از اشتن بسیادایت رهمچنین فو

  (.2) ضرورت داردشناسی مامایی رکادر دوره بالینی زش مواف آهدابه 

ر طوهمین ی و نظر -یـعلمی ـاههـیافت سساابرمامایی زش موآ

یه ای ارابری ورضری هارتمهاو نش دار ـباشد که بگی بالینی میدماآ

مرکز سالمت تم نظازادان در نون و نااز زقبت امر، لیهی اوهاقبتامستقل مر

هد. دتشکیل میرا مامایی زش موآمهم و ساسی ابالینی بخش زش موآ دارد.

زش موآها رتمها ؛یندآمیدر ها به عمل موختهزش آمواز آین مرحله در ا

ان گیرابه فرر را محیط کاد در موجوی هاقعیتان واتومیو شوند میداده 

های تئوری وزشموزش بالینی قصد دارد با تلفیق آمآ (.3) دتفهیم نمو

گیری راقبت از بیمار، تصمیممزم برای الحرکتی  -روانی ،هارتهای ذهنیم

را در ای رفهحسئله و نهایتاً استقالل مبالینی استفاده از تفکر خالق در حل 

وزش بالینی پربارتر مهم کند. هرچه آروز و کارکنان فردا فرامدانشجوی ا

  (.4) واهد رفتپیش ختری ناسبموزش با شتاب و کیفیت مباشد، آ

ل و تالـخاسبب ن نی بدت دروثبادر که با تغییر  تـسااملی ـتنش ع

ست اندگی زالینفك ء جزان وـتنش به عندد. گرمین نظم بددر  گرگونید

یا منفی در ت ــمثبات ثیرأتواند تمیرونده پیش دـینآفررت وـبه صو 

شجویان علوم  .دـته باشـشد داسالمتی فردی و الحیت عملکرــص داـن

یپزشکی در طول دوره تحصیل با تنش د کهای زیادی مواجه ـم ـه گردـن

ی رات منفی ـم شجویان اـث ـالینی داـن ت ب د روی یادگیری و موفقـی تواـن

ـته و  د و سبب افت الشعاع قرار دهرا تحـت هاآنملکـرد صـحیح عداش

ــسمی در  ـتالالت ج ـامطلوب و اخـ ـای ـن روز رفتارهـ تحـصیلی و ـب

  .(2،4) دانشجویان گردد

جمله از پزشکی م علون نشجویاداهند که دمین نشات تحقیقا

زای مل تنشاعود تحصیل خول طودر مامایی ری و پرستان نشجویادا

، ستاپر تنش ای که مامایی حرفهآن جایی از  کنند.تجربه میدی را یاز

بر وه عال شتهر ینن انشجویادا آور،تنش ایتجربه یگیرزش و یادموآ

ند ار دارمحیط بالینی قرهای تنشض معردر شی زموآمحیط ی هاتنش

 هرزمبا یك مثابه به را تنشن نشجویادا گراند که ان دادهنشات مطالعا

تنش  هاآنگر اما ایابد یش میافزی اگیردجهت یا هاآنه نگیز، اکنند سحساا

ء سو ثیرأت هاآنی گیردیند یاآفرروی کنند درك یك تهدید ان به عنورا 

ای است که بر ارتباط بین استرس یك پدیدههم چنین  شت.اگذ هداخو

ـترس ه محرك و تعامل "شخص و محیط متمرکز اسـت. اس رد ـب  پاسـخ ـف

د کـهتعریف می "بین شخص و محیط ب اتفاق نظـر دارـن  شـود. اغـل

رد را وادار می ـترس، ـف کند تا در جهت تغییر موقعیت خود و یا سازش اس

 (. 5-7) ثر باشـدؤثر یا نامؤتواند مبا آن گام بردارد که می

دهد که بین تئوری اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می

ن انتایج بسیاری از مطالعات در ایر .(5) دارد دو بالین فاصله بسیار زیاد وجو

حاکی از شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش نظری و عملکرد بالینی 

دانشجویان مامایی است. بر این اساس، آموزش بالینی موجود، توانایی الزم 

 کندبرای دستیابی به صالحیت بالینی مناسب را به دانشجویان منتقل نمی

(1.)   

 ایبا توجه به اهمیّت شناخت محیط آموزش بالینی و فاکتوره

ها، زای آن در پیشگیری از نتایج نامطلوب و این که این استرساسترس

دست نیافتن به اهداف آموزشی و تربیت افراد ماهر برای ارتقای سطوح 

به  که عالقه مختلف خدمات مراقبتی را به دنبال دارد و با توجه به این

 واجتماعی آموزشی افزایش یافته  ،روانی -بررسی محیط یا فضای روحی

 های پرستاری مامایی تمایل به ارزیابیهای اخیر بسیاری از دانشکدهدر سال

ظر به ن ،اندهای خود قرار دادهوضعیّت آموزش بالینی را از مهمترین برنامه

 زا ورسد اولین قدم جهت ارتقای کیفیت، شناخت عوامل استرسمی
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 55  1041بهار  ،اول شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 رؤیا جاجوندیان و همکاران                                                                                                  یبالینآموزش زای دانشجویان در عوامل استرس

باشد و چون دانشجویان به عنوان ساز آموزش بالین میمشکل

کنندگان خدمات آموزشی، بهترین منبع برای شناسایی مشکالت ریافتد

این فرآیند  واسطه باآموزش بالینی هستند و حضور و تعاملی مستقیم و بی

این گروه در این جهت استفاده  توان ازدارند، پس برای بهبود شرایط می

  بهینه را برد.

بالینی زش مودر آ زااسترسمل اسی عوربرف تحقیق حاضر با هد

 زا،منابع تنشن دـشخص شـا مـا بـتدید گرم نجااایی ـمامن نشجویادا

ای هــحرفو ی ــاهی علمــگآطح ــسدن رـیا باال بدن آن و نموود محد

دد الینی تعدیل گرـبزش وـمی آـاهمحیطزا در یط تنشاشرن، شجویاــندا

ده زش داوـمن آنشجویادابه د موجوی هاسسترامقابله با ی هاو روش

 .دشوی پیشگیرآن قب اعواز ا ـتد وـش

 

 هاروشمواد و 

پس از  1411پاییز  مقطعی بود که در - مطالعه حاضر از نوع توصیفی

دانشجوی  55کسب مجوز و با هماهنگی دفتر توسعه آموزش پزشکی بین 

ی گیرروش نمونه و باالتر استان خراسان شمالی انجام شد. 3مامایی ترم 

ـار م .پژوهش با نمونه مطالعه برابر بود ید و جامعهمبتنی بر هدف بو عی

ه کارآموزی بود و  ـتن حداقل یك ترم تجرـب ژوهش داش ه ـپ ورود ـب

  ها از طریق الکترونیك در دسترس دانشجویان قرار گرفت.پرسشنامه

ن، نشجویادی دافرت طالعااتحقیق شامل: پرسشنامه ی هااربزا

زا تنش ملابالینی که شامل عوزش موزا در آمل تنشاسی عورپرسشنامه بر

به مربی بالینی ط مربوزا مل تنشاعو، تحت عنوان: هشت حیطه مشتمل بر

به ط مل مربواعو، گویه 7نشجو رت دابه مهاط مل مربواعو، گویه 11

 گویه، 11زا مربوط به حیطه بالین ، عوامل تنشگویه11نشجو داشخصیت 

زا تنشمل اعو، گویه 7یند ناخوشات حساساابه ط مربوا زمل تنشاعو

مل اعوو یه گو 1بیمار به ط مل مربواعو، گویه 11بالینی ت به تجربیاط مربو

 با امکد هر دنبو آورتنش انمیز د.گویه بو 1شی زمومحیط آبه ط مربو

به هرگویه با و  شدتعریف  و اصالًکم ، متوسطد، یاد، زیازخیلی  راتعبا

خیلی زیاد نمره داده  5شماره کثر احدو  اصالً 1مقیاس لیکرت از شماره 

بیشتر ه هد گرفت. نمراتعلقخوزی متیان انشجویاداتوجه به نظر شد و با 

 (.11،11) حیطه میباشددر آن تنش بیشتر ه هنددننشا

ژوهش،  ورد ـپ برای تعیین وضعیت آموزش بالینی واحـدهای ـم

ـای اصالًگویه در نظر گرفته شده که به پاسخ15جمعاً   2) ، کم)ـرهنم 1) ه

ت،  5خیلی زیاد ) نمره(، 4) نمـره(، زیاد 3نمره(، متوسط ) ق گرـف نمره( تعـل

ده  ه دسـت آـم ود و طبقه 411و حداکثر  51بنابراین، حداقل نمره ـب بندی ـب

-143وضعیت آموزش بالینی در هر آیتم و کلی به صورت دامنه نمرات 

 331-411زیاد و  211-335 متوسط، 215-271 کم، 144-217 ،اصالً 51

  بندی گردید.خیلی زیاد طبقه

های مختلف در ایران استفاده شده ولی پرسشنامه به کرات در پژوهش

ـاتید مامایی و روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا، مجدداً  توسـط اس

 یید شد بدین ترتیب که پرسشنامه در اختیار اساتید حوزه قرارأپرستاری ت

در مورد اعتبار پرسشنامه نظرخواهی گردید و همچنین  هاآنداده شد و از 

 هانآتعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت بیان شد سپس از 

طیف سه بخشی لیکرت براساس خواسته شد تا هریك از سؤاالت را 

ویه گ گـویه مفید است ولی ضروری نیست، شامل: گویه ضروری است،

ون مجـدد بابندی کنند. پایاضرورتی ندارد، طبقه  یی آن نیز به روش آزـم

ورد ت12/1ضریب همبستگی  د قرارگرفت. برای تجزیه و أمحاسبه و ـم یـی

و به منظور توصیف  23نسخه   SPSSافزار آماریها از نرمتحلیل داده

های آماری میانگین و انحراف معیار و توزیع فراوانی و ها از شاخصداده

 .اسکوئر استفاده گردید ها از کایبررسی ارتباط بین داده

 

 هایافته

سال  51/22±175/1 پژوهش حاضر میانگین سنی دانشجویان در

درصد  3/71بودند.  هلأمت درصد 5/35و  ها مجـرددرصد نمونه3/11بود. 

ـاه و  دانشجویان ـاهی7/25ساکن خوابگ ر خوابگ ــد. درصـد غـی   بودن

ـین میزان تنش  ــعیت و ـب ــلتأوض ی غیر خوابگاه، خوابگاهی و ه

 تداری وجود نداشمعنی آماری ارتباطو ترم تحصیلی دانشجویان 

(15/1P-Value>)  225حیطه مربی در کل از نظر میزان استرس با نمره 

و  یمرب نیثر بؤمریوجود ارتباط غدر این حیطه  متوسط ارزیابی گردید.

 . (1)جدول  زا بودباالترین عامل استرس 251با عدد  انیدانشجو
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 در دانشجویان مامایی به حیطه مربی زا مربوطعوامل تنش ی و نمرهفراوان عیتوز و انحراف معیار، میانگین سهیمقا -1جدول 

 حیطه مربی
 انحراف ± میانگین (5خیلی زیاد ) (4زیاد ) (3متوسط ) (2کم ) (1اصالً )

 معیار
 نمره / رتبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 کم 115 45/2±513/1 - - - - 5/47 35 5/52 42 - - و پرسنل ماریدر حضور ب یتذکر مرب

 کم 111 31/2±411/1 - - - - 31 24 71 51 - - گرانیدانشجو در حضور د یابیاز ارزش رست

 کم 117 11/2±532/1 - - - - 5/15 15 3/71 57 11 5 گرانیدر حضور د یو پاسخ مرب پرسش

 کم 111 31/2±411 - - - - 5/35 31 3/11 41 - - یبودن خود مرب یترساس

 کم 111 11/2±757/1 - - 7/25 23 5/35 31 5/32 21 - - بروز مشکل نیاز دانشجو ح یمرب تیحما عدم

 زیاد 251 51/3±513/1 - - 2/51 41 5/45 31 - - - - انیو دانشجو یمرب نیموثر ب ریارتباط غ وجود

 متوسط 217 21/3±455/1 - - 7/25 23 3/71 57 - - - - یکردن مرب یابیزشای ار قهیسل

 متوسط 211 21/3±517/1 - - 5/45 31 7/25 23 5/22 15 - - نگرایدر حضور د یدانشجو توسط مرب رزنشس

 متوسط 251 21/3±413/1 - - 21 11 51 14 - - - - یاستقالل دانشجو توسط مرب لبس

 متوسط 211 57/2±417/1 - - - - 5/57 41 5/42 34 - - یابیاز نحوه ارزش یآگاه عدم

 متوسط 225 151/25±773/2 - - 75/17 14 41 37 25/35 21 - - کلی

 

با میزان استرس کم ارزیابی  171حیطه مهارت دانشجو در کل با نمره 

باالترین عامل 212با نمره  از موارد ناشناخته ترسدر این حیطه  گردید.

  . استرس بود

بدون میزان استرس  132حیطه شخصیت دانشجو در کل با نمره 

باالترین  225 ارزیابی گردید. در این حیطه نداشتن اعتماد به نفس با نمره

 . عامل استرس بود

با میزان استرس متوسط ارزیابی گردید.  254حیطه بالین در کل با نمره 

 نیب ضیتبع زا بود.باالترین عامل استرس 341پزشکان با نمره بد برخورد 

دانشگاه  ییماما انیدانشجو نیب ضیتبعا، هرشته ریو سا ییماما انیدانشجو

یی هم از موارد ایجاد ماما انیکن برای دانشجونبود رختو  یزاد و دولتآ

 .(2استرس باال بود )جدول 

 

 در دانشجویان ماماییبه حیطه بالین  وطزا مربعوامل تنش ی و نمرهفراوان عیتوز و انحراف معیار، میانگین سهیمقا -2جدول 

 بالینحیطه 
 انحراف ± میانگین (5خیلی زیاد ) (4زیاد ) (3متوسط ) (2کم ) (1اصالً )

 معیار
 نمره / رتبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 زیاد 273 41/3±415/1 - - 3/41 33 5/55 47 - - - - کادر بخش به دانشجو یاحترامیب

 خیلی زیاد 341 11/2±411/1 - - - - 3/11 41 5/35 31 - -  پزشکانبد برخورد 

 کم 211 51/2±111/1 - - 5/15 15 5/22 15 51 41 5/5 7 بد سوپروایزر رخوردب

 متوسط 212 41/3±751/1 - - 5/55 47 5/22 15 5/15 15 - -  کنفرانس اتاق نبودن

 متوسط 231 55/2±511/1 - - 11 5 5/17 54 5/22 15 - - بخش یشلوغ

 متوسط 211 51/2±313/1 - - - - 3/51 15 5/15 15 - - پرسنلبد  برخورد

 کم 141 53/1±511/1 - - - - 11 5 5/12 51 5/27 22 موجود در بخش لیامکانات و وسا کمبود

 کم 137 71/1±455/1 - - - - - - 3/71 57 7/25 23 در بخش انیدانشجو ادیز تعداد

 ریاو س ییماما انیدانشجو نیب ضیتبع

 هارشته
 زیاد 217 455/1±71/3 - - 3/71 57 7/25 23 - - - -

گاه دانش ییماما انیدانشجو نیب ضیتبع

  یزاد و دولتآ
 زیاد 251 513/1±51/3 - - 2/51 41 5/45 31 - - - -

 زیاد 315 51/3±313/1 - - 3/51 15 5/15 15 - - - - ییماما انیکن برای دانشجورخت نبود

 متوسط 254 2/32±51/1 - - 31 24 72/37 31 15/25 21 11/5 4 کلی

 

 با استرس کم ارزیابی شد. 111با نمره  احساسات ناخوشایندحیطه 

قراری یب ،شیهای پهای ترمدر آموخته ینینداشتن مهارت بالدر این حیطه 

تری و مادر از استرس باال نی.ترس از مرگ جن،بریدر ل مارانیب دنیو درد کش

با استرس کم ارزیابی  111تجربیات بالینی با نمره حیطه . برخوردار بودند
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 رؤیا جاجوندیان و همکاران                                                                                                  یبالینآموزش زای دانشجویان در عوامل استرس

از باالترین  273زایمان با نمره مرحله دوم  نترلک ییتوانا عدمولی  شد.

 جامانو  مانیکنترل مرحله اول زا انجام ییتوانا عدم .زا بودعواامل استرس

از موارد بدون  131با نمره سوند  ای رییگمثل رگ یهای تهاجمهیرو

 .(3استرس بود )جدول 
 

 در دانشجویان مامایی تجربیات بالینیبه حیطه  زا مربوطعوامل تنش ی و نمرهفراوان عیتوز و انحراف معیار، میانگین سهیمقا -3جدول 

 تجربیات بالینی حیطه 
 انحراف ± نمیانگی (5خیلی زیاد ) (4زیاد ) (3متوسط ) (2کم ) (1اصالً )

 معیار
 نمره / رتبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 کم 152 11/1±312/1 - - - - - - 11 72 11 5 یاتومیزیاپ نجاما ییتوانا عدم

 متوسط 211 31/2±411/1 - - - - 71 51 31 24 - - یاتومیزیبرش اپ میترم ییتوانا عدم

 متوسط 215 41/2±415/1 - - - - 5/51 45 2/41 32 - - ماران پرخطریرل بکنت ییتوانا عدم

 متوسط 211 15/2±573/1 - - 5/21 15 31 21 5/45 31 - - نالیتوشه واژ انجام ییتوانا عدم

 مانیکنترل مرحله اول زا انجام ییتوانا عدم

 (بری)ل
 اصال 131 13/2  457/1± - - - - - - 5/12 51 5/37 31

مرحله دوم )خروج  نترلک ییناتوا عدم

 (نیجن
 زیاد 272 152/1±15/2 5/15 15 21 11 3/11 41 - - - -

مرحله سوم )خروج  کنترل ییتوانا عدم

 جفت(
 کم 212 121/1±11/2 - - - - 5/47 35 5/42 34 - -

 کم 111 11/1±312/1 - - - - - - 11 72 11 5 مرحله چهارم کنترل ییتوانا عدم

مثل  یهای تهاجمهیرو انجامترس 

 سوند  ای رییگرگ
 اصال 131 457/1±13/1 - - - - - - 5/12 51 5/37 31

 متوسط 214 2±451/1 11 5 11 5 51 14 - - - - مانیهای کانال زایپارگ میترم ییتوانا عدم

 کم 212 55/2±417/1 - - - - 5/57 41 5/42 34 - - امکان کاربرد تئوری در عمل عدم

 کم 111 151/2±425/22 11/2 2 43/4 3 15/37 31 25/41 37 13/5 7 کلی

 

با استرس کم ارزیابی 145با نمره  مارانیب یناکاف مراقبت بیمارحیطه 

از  113و  111شد. در این حیطه برخورد بد بیمار و همراهی با نمرات 

 . موارد بدون استرس بود

 روشن با استرس کم ارزیابی شد.174با نمره  محیط آموزشی یحیطه

 .(4جدول ) از باالترین عوامل استرس در این حیطه بود نبودن اهداف

 

 در دانشجویان ماماییمحیط آموزشی به حیطه  زا مربوطعوامل تنش ی و نمرهفراوان عیتوز و انحراف معیار، میانگین سهیمقا -4جدول 

 محیط آموزشی حیطه 
انحراف  ± میانگین (5خیلی زیاد ) (4زیاد ) (3متوسط ) (2کم ) (1اصالً )

 معیار
 نمره / رتبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

های تئوری و تطابق آموخته عدم

 کارآموزی ینیبال

 کم 155 145/1±31/3 - - - - 3/41 33 5/45 31 11 5

 اصال 135 11/1±411/1 - - - - - - 5/15 55 3/31 25 در کارآموزی یسرگردان

 زیاد 314 51/3±413/1 - - 51 14 21 11 - - - - نبودن اهداف روشن

 اصال 131 15/1±471/1 - - - - - - 5/17 54 5/32 21 ساعات کارآموزی یادیز

 طیدر مح یوجود امکانات رفاه عدم

 ینیبال

 متوسط 273 415/1±41/3 - - 3/41 33 5/55 47 - - - -

به علت  نیکار نکردن در بال یعلم

 بود امکانات کم

 کم 154 441/1±25/2 - - - - 5/27 22 5/72 55 - -

 اصال 121 11/1±411/1 - - - - - - 3/11 41 5/35 31 نامطبوع در بخش بوی

 کم 117 11/2±532/1 - - - - 5/15 15 3/71 57 11 5 انمیو زا بریل طینبودن با مح آشنا

 اصال 134 11/1±471/1 - - - - - - 5/17 54 5/32 21 موزیآبودن برنامه کار فشرده

 کم 174 537/21±153/1 - - - - 15/31 27 53/51 41 22/17 13 کلی
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های بررسی شده حیطه مربی و بالین با نمرات حیطه یکلیه از بین

با و دانشج تیشخص طهیحزا و دارای باالترین عوامل استرس 254و  225

 (.5)جدول  بی گردیدترین عامل استرس ارزیادارای پایین 132نمره 
 

 زای دانشجویان ماماییعوامل استرس یهاطهیح هیکلی و نمره فراوان عیتوز و انحراف معیار، میانگین سهیمقا -5جدول 

 ها حیطه
انحراف  ± میانگین (5خیلی زیاد ) (4زیاد ) (3متوسط ) (2کم ) (1اصالً )

 معیار
 نمره / رتبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 متوسط 225 151/25±773/2 - - 75/17 14 41 37 25/35 21 - - مربی

 کم 171 15/2  ±15/14 - - 35/5 4 25 21 57/45 31 17/21 17 مهارت دانشجو

 اصال 132 /.711±155/1 - - 15/2 1 15/5 1 22/45 37 13/43 31 شخصیت دانشجو

 متوسط 254 2/32  ±51/1 - - 31 24 72/37 31 15/25 21 11/5 4 بالین

 کم 111 15/17  ±11/1 - - 25/14 11 53/35 21 13/33 21 14/17 13 احساسات ناخوشایند

425/22 11/2 2 43/4 3 15/37 31 25/41 37 13/5 7 تجربیات بالین ± 151/2  کم 111 

 کم 145 15/11 ±435/1 - - - - 11 5 12/13 51 57/21 21 بیمار

 کم 174 537/21±153/1 - - - - 15/31 27 53/51 41 22/17 13 یمحیط آموزش

 کم 151 137/2±111/11 2 1 11/5 7 37/21 25 43/43 34 34/17 13 کلی

 

 گيریبحث و نتيجه

ای های گستردهای از علوم پزشکی دارای نقشمامایی به عنوان شاخه

است که خدمات آن موجب حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه 

ه ی نیاز بالگردد. لذا با توجه به حساسیت این رشته و درصد بامی

های بالینی و همچنین فوریت داشتن های تخصصی و تکنیكمهارت

بسیاری از اقدامات در مامایی، اطمینان از دستیابی به اهداف آموزش بالینی 

و آموزش خوب و کامل این دانشجویان و به دور از هر گونه استرس 

العه در مط یی در باال بردن کیفیت خدمات این رشته دارد.نقش به سزا

زای دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد خراسان شمالی حاضر عوامل استرس

 یحیطه مدهآنتایج به دست براساس  ،در این راستا در بالین بررسی شد.

 یهدر مطالع ،در همین راستا زا بود.بالین دارای بیشترین عامل استرس

التحصیالن از کیفیت درصد از فارغ 41مشخص شد که تنها طوسی هم 

های ها در بخشترین چالشارزیابی بالینی خود راضی بودند، زیرا با مهم

. (1) بالینی و زایمان، با کارکنان مامایی و دستیاران زنان مواجه بودند

آورترین عوامل موجود های پژوهش داوودی هم نشان داد که استرسیافته

ین از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل: استرس ناشی از احساسات در بال

 های تحقیرآمیز، کارهای بالینی و نهایتاً ارتباط بین فردیناخوشایند، تجربه

ز حاکی از آن بود که  ،در همین راستا .(11) باشدمی ی نـی مطالعـه محـب

ا مربی، ببیشترین مشکالت آموزش بالینی به ترتیب مربوط به عوامل مرتبط 

ا ارزشیابی بالینی و مشکالت مرتبط ب آموزشی، یمحیط بالینی، برنامه

ـات ولی  (.1) بیماران بوده است ری احساس ژوهش اخـوان اکـب در ـپ

ـایند، ردی،  ناخوش تجربیات بالینی، تجارب تحقیرآمیز، ارتباط بین ـف

ه زایی ریزی آموزشی و محیط آموزشی به ترتیب از درجه استرسبرناـم

راستا با مطالعه ما در مطالعه دربان هم هم .(12) باالیی برخوردار بودند

الین و محیط ب مربی، یها به ترتیب در حوزهبیشترین استرس آزمودنی

 .(13) دانشجو بود

ثر بین مربی و دانشجویان ؤمربی وجود ارتباط غیرم یدر حیطه

 خاص حضور ندارد انم، شاید چون مربی در زباالترین عامل استرس بود

. در مطالعه پورحیدری حاضر دهندیمر خود را به دانشجو ارائه مکارکنان اوا

بی و تذکر مر مشخص شد که در این حیطه، تذکر مربی در حضور بیمار

ـترس نتایج  (.11) زا را دارددر حضور پرسنل و پزشکان بیشترین عامل اس

جو در مربی به دانش که هتك حرمت ید این نکته بودؤم پژوهش ساکی نیز

حضور سایرین و وجود ارتباط غیرمؤثر بین مربی و دانشجو در 

در مطالعه  .(14) ها از عوامل مهم ایجادکننده استرس استکارآموزی

های ی احساسهی ارتباطات بین فردی با سه حیطهحیطضیائی 

ثبت میز همبستگی موزشی و تجارب تحقیرآمریزی آمهناخوشایند، برنا
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ل عـدم حمایت (15) نشان داد وکلی هم عاـم . در همین راستا در مطالعـه ـت

رین عوامل استرس ـالین یکـی از مهـمـت ـیط ب زا استاد از دانشجو در مح

. و هم چنین در مطالعه مریدی و داوودی هم تذکّر (11) مطرح شده است

 (.11،17) زا بودمربّی در حضور پرسنل و پزشکان باالترین مورد استرس

در دهد که میوزش بالینی نشان مترین فاکتورهای آموع پرتنشمجبه  توجه

وق نتایج فهم چنین  است.نهفته ربی مشکل حمایت م هاآنبطن همگی 

ی ـاط مربی با دانشجو ـم  باشـد.حاکی از اهمیت بررسی نحـوه ارتب

ـا دانشجو عامل مهمی در عالق نسبت به  مندی اوهبرخـورد صـحیح ب

ـالین می ـاط گرددب ی و عـدم ارتب شجو و مرـب ل نامناسب بین داـن .. تعاـم

ـترسمی نیز  هاآنمناسب بین  ر روی عوامل اس د ـب ـالین متواـن ثر ؤزا در ب

باشد. شاید مشکالت ارتباطی بین مربی و دانشجو و استفاده از مربیان کم 

 اریدانند و یا شرایط کتجربه که مهارت برقراری ارتباط را به خوبی نمی

 هانآنامناسب و عدم ثبات کاری آنان باشد که سبب عصبانیت و تشویش 

 .گرددمی

در حیطه مهارت دانشجو ترس از موارد ناشناخته باالترین عامل 

آبادی در حیطه عوامل مربوط به استرس بود. هچنین در پژوهش حارث

زا مهارت دانشجو، ترس از آسیب رساندن به بیمار از جمله عامل استرس

دانشجویان نگران انجام اشتباهاتی ناشی از  معموالً  .(5) شدسوب میمح

ه ای کترس از عوامل ناشناخته مسلماً باشند.مهارت ناکافی می دانش و

 د.زا باشتواند استرسبتواند بیمار را آسیب بزند برای دانشجو می

های نداشتن مهارت بالینی در آمیخته احساسات ناخوشاینددر حیطه  

های افتهآبادی یای پیش باالترین عامل استرس بود. در تحقیق حارثهترم

زای دانشجویان مامایی مربوط به ترین منبع تنشپژوهش نشان داد مهم

. (5) قراری و درد کشیدن مادران در لیبر بودحیطه احساسات ناخوشایند بی

از مرگ جنین یا نوزاد را  سو همکاران تر همچنین اخوان اکبری

. همچنین پژوهشی با (12) دانندزاترین عامل در این حیطه میاسترس

زا از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری هدف بررسی عوامل استرس

رتیب مربوط زا به تتنش ینتایج، بیشترین ناحیهبراساس کرمان انجام شد. 

به حوزه هیجانات ناخوشایند، تجربیات بالینی، احساسات ناخوشایند، 

در مطالعه پورحیدری در  (.15) شی و روابط بین فردی بودمحیط آموز

ـترس ل اس ـترین عاـم ـایند، بیش جویان زا برای دانشحیطه احساسات ناخوش

ـین دانشـجویان  "عدم حمایت مربی از دانشجو و  ـتن ب ـیض گذاش تبع

ـازخورد منطقی ـا ب ود. ب ی ـب ان انگیزه رود دانشجویتر، انتظار میتوسـط مرـب

در همین راستا در بررسی  .(11) برای انجام کار بهتر داشته باشندبیشتری 

مریدی بیشترین میزان استرس در زمینة آموزش بالینی در دانشجوهای 

 مامایی و اتاق عمل مربوط به قسمت احساسات ناخوشایند بوده است

(17). 

در حیطه بالین نبود رختکن در بخش برای دانشجویان مامایی باالترین 

ـاتعامل ا رفاهی در  سترس بود. در مطالعه اخوان هم عـدم وجـود امکان

ـنش ل در حیطه محیط آموزشی بودمحیط بالینی ت رین عاـم در  .(13) زاـت

ـترس  ـترین اس حالی که پورحیدری خاطر نشان شد که در این حیطه  بیش

ـترس ل اس وط به رفتار نامناسب ماماها و کمترین عاـم یاد زا، تعـداد زمرـب

ـان و رفتار پرسنل بیم ار در بخش، نوع تجهیزات موجود در اتاق زایم

 .(11) خدماتی بود

در حیطه شخصیت دانشجو نداشتن اعتماد به نفس باالترین عامل 

 تیجه اینن ،استرس بود. وقتی حمایت کافی از دانشجو وجود داشته باشد

 فراهم کردن راهنمایی و نظارت، رشد اعتماد به نفس و -گونه حمایت

 .پیشرفت در یادگیری است

عدم توانایی کنترل مرحله دوم زایمان  تجربیات بالینیدر حیطه 

نی، حیطه تجربیات بالی . در مطالعه اخوان هم درباالترین عامل استرس بود

ـام ترمیم پارگی ـال زایمانی، کنترل مرحله دوم زایمان و انج ـای کان ه

ی صا زیاتومی به ترتیب بیشترین نمره تنش رااـپ دبه خود اخـت  ص دادـن

نتایج مطالعه پورحیدری نشان داد که در حیطه  ،. در همین راستا(12)

های زا شامل نداشتن مهارتبیشترین عوامل استرس تجربیات بالینی،

ـالینی الزم و  کنترل بیماران پرخطر ن حی" ب ـترس در اـی طه و کمترین اس

ه  وط ـب ه اول زا "مرـب ـار در مرحـل رل بیم ـان و معاینه واژینال بودکنـت  یم

دون اینله مهمی است که أاین مس .(11) ه ـب ـه ک ماماها یاد بگیرند چگوـن

ـار تنش، اضطراب یا احساسات نامطلوب شوند، در لحظات حساس  دچ

ساز از مادر بدون هیچ استرسی حمایت نمایند و بتوانند زایمانی و سرنوشت

 ایمن برای مادر و نوزاد فراهم کنند.

مراقبت ناکافی بیماران از جانب پزشکان و وضعیت  بیمارحیطه  در

روحی بد بیمار باالترین عامل استرس بود. در پژوهش جاجوندیان نیز که 

زا در آموزش بالینی دانشجوهای پرستاری به بررسی عوامل استرس

سمت ارتباط زا در قپرداخته بود؛ نتایج نشان داده که بیشترین عوامل استرس
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که در مطالعه  ر صورتید .(11) دی و ارتباط با پزشك استبین فر

ن حیطـه مربوط به بی ـترس در اـی رین اس درد  قراری وپورحیدری کمـت

ل  وان عاـم ه عـن ـار ـب ج بیم کشیدن بیماران بود. در مطالعه مدیری درد و رـن

ـترس یاس ـاوت(17) گردیده اسـت زا معرـف ن تف ها ناشـی از . شاید اـی

ن باش ـل پیشاـی ــك، قاـب ـان، دردی فیزیولوژی ــه درد زایمـ بینی، ــد ک

ـار درد زایمان را دارند به  ولی مورد انتظار و موقت است و دانشجویان انتظ

دار شدن حس یا مادر، سبب خدشه هر حال عدم مراقبت کافی از بیمار

واند تگردد که خود میعاطفی دانشجویان و احساس بیهودگی در آنان می

 ب استرس و اضطراب گردد.سب

روشن نبودن اهداف باالترین عامل استرس  محیط آموزشیدر حیطه 

تطابق بین  ریزی آموزشی عـدمحیطه برنامه بود. در مطالعه اخوان در

ـالینی مهمآموخته ـیط ب ـنشهای تئوری و مح ودترین عامل ت در . (12) زا ـب

ه رات مربیان ت بین نظتفاو مطالعه پورحیدری بیشترین استرس مربوط ـب

ود  در خصوص یك پروسیجر و زیاد بودن اعضائ گروه در کارآموزی ـب

ی عوامل مربوط به محیط آبادی هم، در حیطهدر پژوهش حارث .(11)

زا زیاد بودن ساعات کارآموزی و روشن آموزشی بیشترین عوامل تنش

 .(5) نبودن اهداف کارآموزی بود

که با استفاده از مصاحبه نیمه در مطالعه تحلیل محتوای کیفی 

در بررسی تجارب دانشجویان  چهره انجام شد.بهساختاریافته چهره

زای بالینی، عنوان شد آگاهی پرستاری از رویارویی با عوامل استرس

ر دهد. مسئولین دانشگاهی دای را افزایش میدانشجویان استراتژی مقابله

استرس در محیط بالینی،  ای دانشجویان باشناخت راهبردهای مقابله

ای مؤثر به های الزم را در زمینه راهبردهای مقابلهتوانند آموزشمی

 .(21) دانشجویان ارائه دهند

دانشجویان مامایی از سه دانشگاه ایران  کیفی دیگر، یدر مطالعه

های این مطالعه تصویر روشنی از عوامل و شرکت کردند. یافته

های بالینی توسط دانشجویان ری مهارتهای دخیل در یادگیمکانیسم

این مطالعه نشان داد که دانشجویان در حین  .مامایی ارائه کرده است

مربیان  و هایی داشتندهای بالینی مامایی مشکالت و نگرانییادگیری مهارت

مامایی باید مطالعات بیشتری را برای مقابله با این مسائل در یادگیری 

 . (21) دهندهای بالینی انجام مهارت

ـادگیری دانشـجویان و یشنهاد میپدر انتها  شـود جهـت تسـهیل ی

وگیری از ه منظـور جـل ـالینی و ـب رات اث دستیابی به اهداف آموزش ب

ر دانشجویان، تأمل درباره روان ـترس ـب ـناختی و جسـمی ناشـی از اس ش

ـترس ل اس زای آموزشـی جهـت کاهش احساسات منفـی طـی عواـم

ـارآ ـلیک ـالینی کارآزموده و متعهد کـه اص ـین ب رینموزی، از مدرس و  ـت

رین ـت اده استف ،ثیر را در آموزش بالینی در اتاق زایمان را دارندأمهـمـت

محدود کردن آن و یا باال بردن سطح  زا،گـردد. با آگاهی از منابع تنش

ای دانشجویان سازگاری آنان را نسبت به آگاهی علمی و حرفه

های مختلف افزایش داد و محیط مناسبی را برای آموزش فراهم تموقعی

راهم نمودن محیط مناسب بالینی، همچنین توصیه می آورد. ـا ـف شـود ب

ه ق و آشنابرناـم زی آموزشـی دقـی ـارآموزی یرـی ـا اهـداف ک ـنل ب ی پرس

ــهیم نمــودن  ل  هاآندانشــجویان و س در آموزش دانشـجویان از عواـم

ـاد ـترس در دانشـجویان ماما ایج به دلیل تعداد محدود  ی کم کرد.یاس

شود این مطالعه با تعداد دانشجویان در این واحد دانشگاهی توصیه می

 بیشتر انجام شود.

ه هبا توجه به یافـت ژوهش، وجـود برناـم ـای ـپ براساس ریزی ه

شجویان ضروری به نظر  ـا مشکالت داـن ـابق ب مدیریت تنش و مط

زان تنش در دانشجویان مامایی الزم اسـت در  درسـمی ـاهش مـی رای ک ـب

ـا دانشیندهای بالینی با منابع تنشآفر جویان زا شناسایی شـده مقابله شود ت

ـات بتوانند پس از فراغت از تحصیل به عنوان یك نیروی با د  ثب و کارآـم

ـام ه انج د. هم ـب یان شجوچنین آشنا نمودن دانوظایف شـغلی خـود بپردازـن

زا و نحوه مقابله با آن، افزایش دانش و مهارت مربیان برای با عوامل تنش

نی پیشنهاد های بالیهایی برای نظارت بر محیطکاهش تنش و تشکیل کمیته

 گردد.می

 

 تشکر و قدردانی

ـندگان از ـاری نویس  و مامایی صـمیمانه دانشجویان پرستاری همک

ــکی بج ــوم پزشـ ــگاه عـل که در انجام این پژوهش یاری نورد دانشـ

 .نمایندتشکر و قدردانی میرساندند، 
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 تأیيدیه اخالقی

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ــی بجنورد و ــد اخالق  IR.IAU.BOJNOURD.REC.1400.010 ک

ــکی بجنورد می ــوم پزشـ ــگاه عـل  باشـد.در دانشـ

 

 نافعم عارضت

 .است نشده اعالم نویسندگان جانب از منافعی تعارض گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان

درصد؛ میترا  21 موضوعارائه رؤیا جاجوندیان )نویسنده اول( 

ارش نگبازبینی و نگارش پروپوزال ،مهدویان )نویسنده دوم و مسئول( 

سوم( درصد؛ اکرم اصالنی )نویسنده  51 هاتجزیه و تحلیل دادهمقاله و 

گردآوری درصد؛ سمیه مکوندی )نویسنده چهارم(  11 هاگردآوری داده

 .درصد 11 هاگردآوری داده پنجم-درصد؛ لیال کریمی )نویسنده  11 هاداده

 

 حمایت مالی

نشده و  یمال تیحما یاسسهؤم ایگونه نهاد  چیمقاله از طرف هاین 

 .تشده اس نیمأت سندگانیآن از طرف نو یتمام منابع مال
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Abstract 
Introduction: Midwifery services comprise community health. In addition to the tensions of 

the educational environment, the students of this field are also exposed to the tensions of the 

clinical environment. With consideration to the importance of midwifery education, the current 

research was conducted with the aim of determining the stress factors in the clinical education 

of midwifery students. 

Methods: This cross-sectional goal-oriented study was conducted in the fall of 1400. The 

research tools consisted of a personal information questionnaire and a survey questionnaire on 

stress factors in clinical education, including stress factors in eight areas, which were distributed 

among 85 midwifery students in North Khorasan province. Then, the data were analyzed using 

the statistical software SPSS 23 and statistical indicators of mean, standard deviation, frequency 

distribution and Chi-square. 

Results: 80 out of 85 students completed the questionnaires. Clinical stressors were generally 

ranked as low stress with a score of 189. The areas of unpleasant feelings and clinical 

experiences ,patient, educational environment and student’s skills were ranked as low stress with 

the respective scores of 196, 145, 174, 171. Clinical instructor and clinical experiences areas with 

scores of 225 and 254 ranked as medium stress. The student's personality was ranked as stress-

free with a score of 132. 

Conclusion: Considering the higher level of stress in the areas of the instructor and clinical 

experiences, it is necessary to reduce the tension by dealing with its sources so that the students 

can perform their duties as stable and efficient forces after graduation. 
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