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چکیده
آموزشکیفیتارتقايوبهبودبراي.تنش یکی از مشکالتی است که می تواند مانعی بر سر راه آموزش بالینی مامایی باشد:و هدفزمینه
نابع تنش و عوامل مرتبط با آن در مطالعه حاضر با هدف تعیین م.استضروريآموزشیزاياسترسعواملمدیریتوبررسیبالینی،

.انجام شد1390آموزش بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 
بجنورد و باالتر دانشکده پرستاري و مامایی 4مقطعی که طی آن کلیه دانشجویان مامایی ترم -این مطالعه تحلیلیدر :روش کارمواد و 

داده ها بعد . بررسی شدحیطه بالینی 8گویه اي در 72اي با استفاده از پرسشنامه محیط بالینعوامل ایجاد کننده تنش در . انتخاب شدند
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSS-16از جمع آوري با نرم افزار آماري

از آنها هم این % 6/25تنش در محیط بالینی را متوسط ذکر کردند و % 5/60یافته ها نشان داد که در کل بیشتر دانشجویان :یافته ها
یافته ها نشان داد که دانشجویان عوامل مربوط به برخورد با بیمار را بیشترین عامل تنش زا . عوامل را تا حد زیادي تنش زا عنوان کردند

. ی از تنش را ذکر کردنددر محیط کارآموزي ذکر کردند و در بقیه حیطه ها دانشجویان سطح متوسط
باالیاوآننمودنمحدودزا،تنشاز منابعآگاهیباتوانمی. از آنجا که تنش تاثیر منفی روي آموزش بالینی می گذارد:نتیجه گیري

رايبمناسبیمحیطودادافزایشمختلفموقعیت هايبهنسبتراآنانسازگاريدانشجویان،ايحرفهوآگاهی علمیسطحبردن
.آوردفراهمآموزش

تنش، آموزش بالینی، دانشجویان مامایی  : واژه هاي کلیدي
مقدمه

آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش مامایی را 
و جز الینفک آن می باشد که به لحاظ . تشکیل می دهد

زیرا در . اهمیت قلب آموزش حرفه اي شناخته شده است
عمل در می آیند این مرحله از آموزش آموخته ها به 

مهارت ها آموزش داده می شوند و می توان واقعیت هاي 
.]1[موجود در محیط کار را به فرا گیران تفهیم نمود 

را ی اصلی ترین بخش در آموزشبرنامه ریزان آموزش

آموزش بالینی می دانند و معتقدند که دانشجویان مامایی 
حیط کار می توانند دانش نظري خود را با انجام کار در م

آموزي توسعه بخشند ولی در این محیط با مشکالت و 
اینکهچنان.]2[مسائل گوناگونی روبرو می شوند 

نیاورد،فراهممناسببطورراشرایط یادگیريآموزش
بالینیآموزش.نداردوجودبالینیپرورش مهارتهايامکان

رانظريدانشتاسازدمیفراهمدانشجورا برايفرصتی
براي کهمتنوعیحرکتیوروانیذهنی،هايهارتبه م

شرایط .]3[کند تبدیلاست،ضروريبیمارازمراقبت

پژوهشیمقاله
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تنش زا براي هر فردي روي می دهد و دانشجویان نیز از 
این امر مستثنی نبوده، بلکه در معرض عوامل تنش زاي 

.]4[بیشتري قرار دارند
کی از تحقیقات نشان می دهند که دانشجویان علوم پزش

جمله دانشجویان پرستاري و مامایی در طول تحصیل خود 
.]3[عوامل تنش زاي زیادي را تجربه می کنند

حتی دانشجویانکههستیمموقعیتیشاهداوقاتبیشتر
میدچار سرگشتگیبیماربالینبرنیزاطالعباوآگاه

مراقبتمسؤولیتوکنندعملمستقلتوانندنمیوشوند
].5[گیرندعهدهبرراازبیمار

وآموزشاست،پر تنشايحرفهکه ماماییآنجائیاز
عالوهرشتهدانشجویان اینآور،تنشايتجربهیادگیري

تنشهاي محیطمعرضدرآموزشیمحیطهايتنشبر
کهانددادهنشانمطالعات. دارندقراربالینی

کنند،احساسمبارزهیکمثابهبهرااگردانشجویان تنش
آنهااگرامایابدمیافزایشجهت یادگیريآنهاانگیزه
فرآیندرويکننددركتهدیدیکعنوانبهراتنش

].6[گذاشت خواهدسوءتاثیرآنهایادگیري

مطالعات انجام گرفته در کشورهاي مختلف مشکالتی چون 
بها ندادن به آموزش بالینی، عدم در دسترس بودن مربیان 

افی، فقدان هماهنگی مناسب میان بالینی به تعداد ک
آموزش هاي بالینی دانشکده و امکانات و عملکرد در 
بیمارستان، مناسب نبودن مدت زمان الزم تماس با هر 
مورد جهت تمرین کامل آموخته ها در محیط بالین و 
تنش زا بودن انجام پروسیجرهاي بالینی را مطرح می 

.]7[نمایند 
تهران، بابل، اردبیل، شده در در ایران نیز تحقیقات انجام

در مورد عوامل تنش زا بیانگر آن غیرهو رشت، زاهدان
تحت تاثیر عوامل و ماماییاست که دانشجویان پرستاري
از جمله این عوامل تنش زا . تنش زاي متعددي قرار دارند

تعداد زیاد دانشجویان در بخش، وجود : عبارتند از
دانشجو، روشن نبودن ارتباطات غیر موثر بین مربی و 

اهداف کارآموزي، فقدان مربی ثابت در بخش ها، فقدان 
آمادگی الزم دانشجو هنگام حضور بر بالین بیمار، انجام 
مراقبت هاي اولیه بیمار در حضور دیگران، عدم دسترسی 

، قرار گرفتن در معرض بیماري به مربی در مواقع اورژانسی
با توجه .]12-6،8[ودبهاي واگیر و احتمال خطا و اشتباه

به این که هدف از آموزش فراهم کردن تجربیات آکادمیک 
و بالینی در محیطی است که یادگیري دانشجو را به عنوان 
یک فرد ارائه دهنده مراقبت تسهیل کند و آنان را براي 
انجام وظیفه در حرفه مامایی در آینده آماده نماید لذا بر 

دگیري ضروري به نظر می طرف نمودن یا کاستن موانع یا
حاضر با مطالعهآموزش بالینی،اهمیتبهتوجهرسد، با

هدف تعیین عوامل تنش زاي آموزش بالینی از دیدگاه 
دانشجویان مامایی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه 

. انجام گردید1390علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 
زش بالینی امید است با شناخت عوامل تنش زا در آمو

دانشجویان این رشته بتوان به مبنایی علمی و عملی براي  
برنامه ریزي هاي آموزشی جهت کاهش هر چه بیشتر 

.عوامل تنش زا دست یافت
روش کار

روش کار . مقطعی است-این پژوهش یک مطالعه تحلیلی
به این صورت بود که بعد از تصویب نهایی طرح و کسب 

نشگاه، براي پر کردن پرسشنامه اجازه از کمیته اخالق دا
بدین منظور . نفر کمک پژوهشگر استفاده شد2ها از 

کمک پژوهشگرها به محل کارآموزي دانشجویان رفته و از 
مربی مربوطه اجازه می گرفتند که دانشجویان پرسشنامه 

و به دانشجویان زمان کافی داده می شد تا . ها را پر کنند
یل انتخاب محیط کارآموزي دل. پرسشنامه ها را پر کنند

جهت پر کردن پرسشنامه ها این بود که دانشجویان خود 
. درك کنند) آموزش بالینی(را در محیط واقعی کارآموزي 

و باالتر به روش 4ترم ) نفر51(تمامی دانشجویان مامایی 
ورودمعیارهاي. سرشماري در این مطالعه شرکت کردند

دانشکدهاماییمرشتهدرتحصیلبهاشتغالشامل
بهمشغولباالترو4ترمدرکهبجنوردماماییوپرستاري
میهمانوضعیتداشتنشاملخروجبودند معیارتحصیل

.بوددیگرهايدانشگاهسایرازانتقالییاو
مورد SPSSداده ها بعد از جمع آوري با نرم افزار آماري 

:ابزارهاي تحقیق شامل. تجزیه و تحلیل قرار گرفت
پرسشنامه اطالعات فردي دانشجویان، پرسشنامه بررسی 

آورتنشعوامل تنش زا در آموزش بالینی که شامل عوامل
عوامل تنش زا مربوط به :شاملحیطه،هشتبرمشتمل

عوامل مربوط به مهارت دانشجو گویه،]10[مربی بالینی
گویه، ]11[گویه، عوامل مربوط به شخصیت دانشجو]8[
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گویه، عوامل تنش زا ]10[وط به محیط بالینعوامل مرب
گویه، عوامل تنش زا ج]7[مربوط به احساسات ناخوشایند

گویه، عوامل مربوط به ]11[مربوط به تجربیات بالینی
]9[عوامل مربوط به سیستم آموزشی وگویه]6[بیمار

خیلی عباراتباکدامهربودنتنش آورمیزان.گویه بود
باگویههربهوتعریف شدتوسط، کم و بی اثرزیاد، زیاد، م

5و حداکثر1حداقلامتیازيدانشجویاننظربهتوجه
خواهد گرفت و نمره بیشتر نشان دهنده تنش بیشتر تعلق

روایی این پرسشنامه توسط روایی .در آن حیطه می باشد
صوري و محتوا و پایایی این ابزار توسط روش آزمون مجدد 

. ]6[محاسبه و مورد تائید قرار گرفت85/0با همبستگی 
افته های

میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان در این تحقیق
بود، میانگین و انحراف معیار معدل 1/1±8/20

2/1دانشجویان از ابتدا تا کنون و در ترم قبل به ترتیب
از دانشجویان مجرد و % 3/84. بود2/1±1/16، ±5/16
، 4دانشجویان ترم %3/27. متاهل بودنداز آنها % 7/15
.بودند8ترم % 4/39و6ترم % 3/33

وضعیت %3/44در مورد وضعیت درآمد بیشتر دانشجویان 
.کردندهزار تومان ذکر400را بیشتر از درآمد خانواده خود

از دانشجویان همزمان با تحصیل خود به کار % 9/51

از دانشجویان خوابگاهی % 8/70.بودنددانشجویی مشغول 
.از آنها در خانه پدري سکونت داشتند% 2/21و 

تنش در محیط بالینی را % 5/60در کل بیشتر دانشجویان 
از آنها هم این عوامل را تا % 3/25متوسط ذکر کردند و 

یافته ها نشان داد که حد زیادي تنش زا عنوان کردند
بیمار را بیشترین دانشجویان عوامل مربوط به برخورد با

عامل تنش زا در محیط کارآموزي ذکر کردند و در بقیه 
سطح متوسطی از تنش را ذکر کردند حیطه ها دانشجویان 

).1جدول (
بهحیطههردرزاتنشعوامل2همچنین در جدول 

نتایج نشان داد که در حیطه .مشخص شدعبارتترتیب
، "دیگرانپرسش و پاسخ مربی در حضور"مربوط به مربی 

ترس از آسیب رساندن به "در حیطه مهارت دانشجو 
عدم ارتباط مناسب با "، در حیطه شخصیت دانشجو "بیمار

، در حیطه بالین "همکالسی ها و همگروهی در کارآموزي
بی "، در حیطه احساسات ناخوشایند "برخورد پرسنل"

، در حیطه "قراري و درد کشیدن بیماران بدحال در لیبر
انجام رویه هاي تهاجمی مانند رگ "بالینی تجربیات

در حیطه و"نحوه برخورد با بیمار"در حیطه بیمار"گیري
روشن نبودن اهداف کارآموزي و زیاد "محیط آموزشی 

.عوامل بودندپر تنش ترین "بودن ساعات کارآموزي

توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب میزان تنش در هر حیطه: 1جدول
کمحیطه هاي تنش

)درصد(
متوسط

)درصد(
زیاد

)درصد(
7/323/652مربی

5/242/613/14مهارت دانشجو
8/67/227/70شخصیت دانشجو

1/96/633/27محیط بالین
3/365/562/7احساسات ناخوشایند

1/173/546/28تجربیات بالین
4/17376/45مربوط به بیمار
5/322/443/23محیط آموزشی

2/145/603/25تنش کلی
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پزشکی خراسان شمالیعلومدانشگاهماماییدانشجویاندرزاتنشعواملترینومهمهاحیطهمعیارانحرافومیانگین: 2ولجد
میانگین±انحراف معیار عوامل تنش زا
0/2 ± 7/0 تذکر مربی در حضور بیمار و پرسنل حیطه مربوط به مربی

4/2 ± 8/0 ترس از ارزشیابی دانشجو در حضور دیگران
6/2 ± 0/1 پرسش و پاسخ مربی در حضور دیگران
4/2 ± 1/1 استرسی بودن خود مربی
0/2 ± 8/0 عدم حمایت مربی از دانشجو حین بروز مشکل
0/2 ± 8/0 وجود ارتباط غیر موثر بین مربی و دانشجویان

0/2 ± 0/1 سلیقه اي ارزشیابی کردن مربی 
8/1 ± 9/0 ضور دیگرانسرزنش دانشجو توسط مربی در ح
1/2 ± 8/0 سلب استقالل دانشجو توسط مربی 
4/2 ± 0/1 عدم آگاهی از نحوه ارزشیابی
0/2 ± 7/0 ناکافی بورن دانش بالینی مهارت دانشجو
3/2 ± 7/0 عدم توانایی در استفاده از تجهیزات موجود در بخش
1/2 ± 8/0 ترس از اشتباه در ارائه مراقبت
0/3 ± 1/1 هاي خوراکیدادن دارو
6/2 ± 9/0 دادن داروهاي غیر خوراکی
3/2 ± 9/0 فقدان آمادگی الزم هنگام حضور بر بالین بیمار
2/3 ± 9/0 ترس از آسیب رساندن به بیمار 
3/2 ± 1/1 ترس از موارد ناشناخته
4/3 ± 9/0 عدم توانایی در برقراري ارتباط با بیمار  شخصیت دانشجو
2/3 ± 8/0 نایی در برقراري ارتباط با پزشکانعدم توا
2/3 ± 9/0 عدم توانایی در برقراري ارتباط با ماماها
5/3 ± 0/1 عدم توانایی در برقراري ارتباط باپرسنل خدماتی
2/3 ± 0/1 دانشجویان سایر رشته هاعدم توانایی در برقراري ارتباط با
7/3 ± 1/1 سی ها در گروه کارآموزيعدم توانایی در برقراري ارتباط با هم کال
9/2 ± 3/1 نداشتن اعتماد به نفس
4/3 ± 3/1 عالقه نداشتن به رشته مامایی
3/3 ± 3/1 عدم تواناي در مسئولیت پذیري
3/3 ± 2/1 وضعیت جسمی خودم
0/3 ± 3/1 وضعیت روحی خودم
8/2 ± 9/0 برخورد سوپر وایزر بالین
8/2 ± 9/0 برخورد پزشکان بخش
1/3 ± 8/0 برخورد پرسنل
6/2 ± 8/0 کمبود امکانات و وسایل موجود در بخش 
8/2 ± 8/0 تعداد زیاد دانشجویان در بخش
6/2 ± 0/1 تبعیض بین دانشجویان مامایی و سایر رشته ها
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7/2 ± 0/1 شلوغی بخش
7/2 ± 1/1 نبود اتاق کنفرانس
3/2 ± 1/1 بخش به دانشجوبی احترامی کادر
1/2 ± 0/1 نبود رختکن در بخش براي دانشجویان مامایی
8/1 ± 9/0 ترس از مرگ جنین احساسات ناخوسایند
6/1 ± 8/0 ترس از مرگ مادر در حین زایمان
2/2 ± 1/1 دیدن بیمار فوت شده
9/1 ± 8/0 ترس از اشتباه در کار بالینی
1/2 ± 8/0 یخته هاي ترم هاي پیشنداشتن مهارت بالینی در آم
9/2 ± 0/1 بی قراري و درد کشیدن بیماران در لیبر
5/2 ± 9/0 تضاد و کشمکش بابیماران
2/2 ± 0/1 انجام اپی زیاتومی تجربیات بالینی
3/2 ± 1/1 ترمیم برش اپی زیاتومی
2/2 ± 8/0 کنترل بیماران پرخطر
7/2 ± 0/1 انجام توشه واژینال
9/2 ± 9/0 )لیبر(مرحله اول زایمانکنترل
3/2 ± 8/0 )خروج جنین(کنترل مرحله دوم 
8/2 ± 9/0 )خروج جفت(کنترل مرحله سوم 
1/3 ± 9/0 کنترل مرحله چهارم
2/3 ± 0/1 انجام رویه هاي تهاجمی مثل رگ گیري یا سوند فولی
4/2 ± 0/1 ترمیم پارگی هاي کانال زایمان
5/2 ± 0/1 تئوري در عملعدم امکان کاربرد 
5/3 ± 0/1 نحوه برخورد با بیمار  بیمار
4/3 ± 1/1 نحوه برخورد با همراهی بیمار 
1/3 ± 9/0 مراقبت ناکافی بیماران از جانب پزشکان
1/3 ± 9/0 مراقبت ناکافی بیماراز جانب ماماها
9/2 ± 9/0 وضعیت جسمی بیمار
9/2 ± 9/0 وضعیت روحی بیمار
5/2 ± 9/0 طابق بین آموخته هاي تئوري و محیط بالینی عدم ت محیط آموزشی
6/2 ± 9/0 سرگردانی در کارآموزي
7/2 ± 0/1 روشن نبودن اهداف کارآموزي 
7/2 ± 8/0 زیاد بودن ساعات کارآموزي
3/2 ± 8/0 عدم وجود امکانات رفاهی در محیط بالینی
4/2 ± 1/1 امکانات و وسایل علمی کار نکردن درز بالین به علت کمبود
2/2 ± 1/1 بوي نامطبوع در بخش 
6/2 ± 0/1 آشنا نبودن با محیط لیبر و زایمان
4/2 ± 9/0 فشرده بودن برنامه کاراموزي
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بحث
وجود میزان باالي استرس ،در طول دوره آموزش ممکن 
است روي یادگیري و موفقیت بالینی دانشجویان اثرات 

درنتیجه این مطالعه به منظور .]13[منفی داشته باشند
ي آموزش بالینی از دیدگاه بررسی عوامل استرس زا

دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
.انجام شد1390در سال 

حاکی از آن است که بیشترین یافته هاي این پژوهش
ي تنش زا آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان حیطه

و بیشترین عامل )عوامل مربوط به بیمار(مورد بررسی 
و در )نحوه برخورد با بیمار است(تنش زا در این حیطه

بقیه حیطه ها دانشجویان سطح متوسطی از تنش را ذکر 
مورد در2کالیزارو1تمینسدر همین راستا .کرده اند

عوامل استرس زا در دانشجویان به عواملی نظیر ترس از 
.]14[آسیب به بیمار اشاره کردند

انبیمارکشیدناین خصوص طاهري و همکاران زجردر
پزشک را بعنوان جانبازکافیمراقبتعدموبدحال
.]15[زا ترین عامل در این حیطه ذکر کرده اندتنش

درمطالعه ي ما در حیطه ي عوامل مربوط به مربی، 
بیشترین عامل تنش زا،پرسش و پاسخ مربی در حضور 

درمطالعه ي مریدي و همکاران در سال . دیگران بود
1387ه و همکاران در سال و همچنین یزدان خوا1389

تذکر استاد در حضور پرسنل بخش و پزشکان مهم ترین 
.]8،13[عامل استرس زا محسوب می شد

دانشجویانومربیبینارتباط نامناسبو کالیزارتمینس
کندمیبیاندانشجویاناسترسدرعوامل موثرازرا
]14[.

ان همچنین در مطالعه اي دیگر که توسط وثوقی و همکار
انجام شد ارتباط نامناسب بین مربی و 1389در سال 

دانشجویان را از عوامل موثر در استرس دانشجویان بیان 
.]16[نمودند

از پی آمد هاي این امر ،می توان به آسیب به حرمت و 
عزت نفس دانشجویان به دنبال بازخواست شدن در انظار 

هم درمطالعه ي تانگ م.عمومی توسط مربی اشاره کرد

1 -Timmins
2 -kaliszaer

ارتباط بین فردي به خصوص ترین ویژگی مربی اثر بخش،
.]17[زیرگروه اعتماد و احترام به دانشجو بود

در حیطه ي عوامل مربوط به محیط در پژوهش ما،
آموزشی بیشترین عوامل تنش زا زیاد بودن ساعات 

همین در. کارآموزي و روشن نبودن اهداف کارآموزي بود
سومین عامل تنش ي و همکاران،راستا در مطالعه ي اباذر
وجود یکی از دالیل این موضوع،. زا کمبود وقت آزاد بود

کارآموزي هاي دانشجویان به همراه درس تئوري می باشد 
به . که وقت و زمان زیادي را ازدانشجویان اشغال می کند

همین دلیل وقت کمتري نسبت به سایر دانشجویان دارند
]9[.

درسی بالینی می توان به عواملی درخصوص ارائه تکالیف 
نظیر تفاوت در شیوه ارزشیابی مربیان و احتماال مشخص 
نبودن کامل اهداف و تکالیف دانشجویان در دوره هاي 

در این مورد فرنیا در پژوهش خود تحت .بالینی اشاره نمود
عنوان بهره وري در آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان 

بیش از نیمی از دانشجویان سد،پرستاري و مامایی می نوی
مورد مطالعه معتقد بودند که اهداف کارآموزي و وظایف 

اخوان .]1[آنها در محیط بالینی برایشان مشخص نیست
اکبري عدم تطابق بین آموخته هاي تئوري و محیط بالین 
را مهم ترین عامل تنش زا در این حیطه عنوان می کند

طه عوامل مربوط به همچنین در پژوهش ما در حی.]6[
به بیمار از جمله ترس از آسیب رساندن مهارت دانشجو،

معتقد است 3کلیهامر. استرس زا محسوب می شداملع
انجام اشتباهاتی ناشی از دانش وکه دانشجویان نگران

.]18[مهارت ناکافی می باشند
و در کارآموزي هاي بالینی باید فرصت تجربه را در دنیاي 

دانشجویان فراهم کرده و آنها را قادر ساخت واقعی براي 
تا تئوري را درعمل پیاده نمایند و به همین دلیل موفقیت 
برنامه آموزش به طور عمده وابسته به موثر بودن تجربه 

بنابرابن یک محیط بالینی .بالینی دانشجویان می باشد
دارد و هدف از یتی  نقش مهمی در انتقال یادگیريحما

ین و بیمارستان، فراهم کردن تجربیات آموزش در بال
آکادمیک و بالینی در محیطی است که یادگیري دانشجو و 
پیشرفت وي را به عنوان یک فرد ارئه کننده مراقبت 

و زخمدیدننیزمطالعه نظريدر.]13[تسهیل نمایند

3-Kleehammer k
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دانشجویان از طرفاسترسیپرعواملپانسمانانجام
و درحیطه اندشدهیانبدانشجویان.]11[عنوان شدند

مربوط به شخصیت دانشجو ، عدم توانایی در برقراري 
ارتباط با دانشجویان هم گروهی ازجمله عوامل استرس زا 

در مطالعه تقوي و همکاران نداشتن . محسوب می شود
اعتماد به نفس بعنوان عامل تنش زاي شخصیتی از جانب 

.]10[دانشجویان عنوان شد 
زايتنشمنبعترینداد مهمشاننپژوهشيهایافته

ناخوشاینداحساساتحیطهبهمامایی مربوطدانشجویان
بی قراري و درد کشیدن مادران در لیبر بود، در این 
خصوص اخوان اکبري و همکاران ترش از مرگ جنین یا 

.]6[نوزاد را استرس زاترین عامل در این حیطه می دانند 
در مطالعه یزدان خواه و همکاران زجر کشیدن بیماران بد 

در .]8[حال بعنوان احساس ناخوشایند عنوان شده است
حیطه تجربیات بالینی انجام رویه هاي تهاجمی مثل رگ 
گیري یا سوند فولی بعنوان تنش زا ترین عامل در مطالعه 
ما مشخص شد، این در حالی است که در مطالعه اخوان 

رمیم پارگی کانال زایمان بعنوان تنش را ترین اکبري ت
موفقیت برنامه ي آموزش به .]6[عامل مطرح شده است

طور عمده وابسته به موثر بودن تجربه بالینی دانشجویان 
بنابراین یک محیط بالینی حمایتی ،نقش مهمی . می باشد

در انتقال یادگیري دارد و هدف از آموزش در بالین و 
هم کردن تجربیات آکادمیک و بالینی در فرابیمارستان،

محیطی است که یادگیري دانشجو و پیشرفت وي را به 

عنوان یک فرد ارائه کننده ي مراقبت تسهیل نمایند
می توان با آگاهی از منابع تنش زا،محدود کردن آن .]19[

و یا باال بردن سطح آگاهی علمی و حرفه اي دانشجویان 
ه موقعیت هاي مختلف افزایش سازگاري آنان را نسبت ب

.داد و محیط مناسبی را براي آموزش فراهم آورد
نتیجه گیري

دانشجویان علوم پزشکی، در هنگام آموزش بالینی، در 
وجود یک برنامه . معرض عوامل تنش زاي زیادي قرار دارند

مدیریت تنش مطابق با نیازهاي این دانشجویان ضروري به 
انشجویان از عوامل تنش زا و آشنا نمودن د.نظر می رسد

نحوه مقابله با آن، افزایش دانش و مهارت مربیان براي 
کاهش تنش و تشکیل کمیته هایی براي نظارت بر محیط 

به عالوه، ایجاد سیستمی . هاي بالینی پیشنهاد می گردد
بررسی . حمایتی در طول تحصیل می تواند مفید واقع شود

ل زمینه اي نیز موضوع در سطح ملی و مطالعه ي عل
.توصیه می شود

تشکر و قدر دانی
تحقیقاتیطرحیانجامحاصلمقالهاین

علومدانشگاهپژوهشیمعاونتمصوب242/پ/90شماره
آن مالیحمایتباکهاستشمالیخراسانپزشکی
دانندمیخودوظیفهپژوهشگران. استشدهانجاممعاونت

دانشگاهیمحترم پژوهشمعاونتمساعدتوهمکارياز
درکهعزیزانیتمامنیزوشمالیخراسانپزشکیعلوم
.اند تشکر می کنندداشتههمکاريپژوهشاینانجام
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Abstract
Background & Objectives: stress is one of the problems that can
interfere with midwifery clinical training and influence their
efficiency. Continuous investigation into educational stressors
and managing them is essential for quality improvement of
clinical education. This study aimed to identify the stressors of
clinical training in midwifery students of North Khorasan
University of Medical Scieneces (2011).
Materials &  Methods: In this cross sectional- analytic study 51
students in the second academic year were selected. Data were
collected through a questionnaire 72-item containing eight
domains. Data were analyzed with SPSS (Ver. 16) software.
Results: 60.5% of students experienced average tension, and
25.6% relatively high tension. Students reported the
“communication with patient” as the main source of tension
while other domains were reported as causing average tension.
Conclusion: since tension can impose adverse effects on clinical
education, it is recommended to reduce it through techniques
such as raising awareness about the sources of tension and
increasing technical and professional knowledge.
Key Words: Stress, clinical practice, midwifery Students
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