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۸۳۷ )۸۲شماره پي در پي (۱۳۹۲ بهمنـ ۱۰ ـ شماره۱۸جله ارمغان دانش ـ دوره م

  مقدمه

 يپرستار يا حرفه يده  در شکلينيآموزش بال

ــاهم ــح تي ــه دارد، ياتي ــور ب ــه يط ــب ک ــوزش قل  آم

يـت آمـاده كـردن       اهم ).۱(شـود  يمـ  خوانـده  يپرستار

پرستاراني كه عالوه بـر دانـش، مهـارت در عمـل هـم              

داشته باشند، بيانگر اين نكته اسـت كـه تجربـه بـاليني             

 محيط در .جزئي بسيار مهم از آموزش پرستاري است

 تحليـل  و تجزيـه  تئـوري،  هـاي  آموختـه  كه است بالين

 در  يريادگيـ . )۲(گـردد  مـي  تبـديل  واقعيـت  بـه  و شده

 اسـت کـه در کـالس      ييها راه با چالش   هم ينيط بال يمح

 يهــا  مهــارتديــان بايدانــشجو درس وجــود نــدارد و

ب ي را با هم ترک    ي و عاطف  يــــ حرکت ـ ي، روان يشناخت

 ).۳(نـد يان پاسـخ گو ي مددجو يازهايکنند تا بتوانند به ن    

 دوره نيتـر از تـنش  ،ينيبال آموزش دوره ن راستا يدر ا 

 انينـشجو دا از ياريوبـس  بـوده  يپرستار درآموزش

ــتجرب ــال اتي ــه را ينيب ــوان ب ــل عن ــاديا عام ــده ج  کنن

انجـام  قـات  يبـر اسـاس تحق     ).۴(شناسـند  مـي  اضطراب

 بـالين،  محـيط  در آور تنش هاي موقعيت جملهگرفته، از   

 بيمـاران  گومـر  ورنـج  درد جديـد،  هـاي  مهارت انجام

، عملي و تئوري دانش بين ارتباط وايجاد دادن ابقتمط

 آن شـدن  شروع زود و آموزيكار طوالني هاي ساعت

 حــضور كــه پرســنلي بــا برخــورد و صــبح هنگــام در

 خوشـايند  خيلـي  آنهـا  بـراي  هـا  بخـش  در دانشجويان

اظهـار   زيـ  ن ،نکلمـر و همکـارا     ).۵ و   ۶(باشد مي نيست،

 دانشجويان درجاد استرس يسه عامل مهم ا داشتند که   

 اولــين، هــا هيـ  روي انجـام اشــتباه  ازتــرس رسـتاري، پ

 بيمــار بــراي پروســيژرها انجــام و ينيبــال تجربــه

سـمان  آج مطالعـه    ين بر اساس نتـا    يچن هم). ۷(باشد مي

 و مارسـتان يب طيمحـ  به نبودن آشنارفعت و همکاران،   

ــرس ــارز از ت ــ يابي ــر يمرب ــل نيمهمت ــنش عوام  زا ت

 بر اساس نتايج تحقيقات، وجـود ميـزان كـم     ).۸(هستند

ه شود، در حـالي كـ      مياسترس سبب تحريك يادگيري     

بين سطح تنش باال و ميزان يـادگيري رابطـه معكـوس         

شـود،   مـي عالوه وقتي ميزان تنش كـم       ه  ب. وجود دارد 

ش ي افـزا  و نيز تفكر خالقانـه  شود مييادگيري هم زياد    

، تيـ  مانند عـدم امن    يگر عوامل ي د يبه عبارت  ).۹(ابدي مي

تواننـد در    ميد  يترد  شک و  و يديناام اضطراب، ترس،

مـانع   ر گذاشته و  يثأان ت ي دانشجو يريادگي يها تيفعال

 يان پرستار ياسترس در دانشجو   ).۱۰( شوند يريادگي

ثر سازد و بايد به اين أت مراقبت را نيز متيفيتواند ک مي

 وابـسته  يت آموزش پرستار يفينكته توجه داشت كه ک    

 زا يکـ ي). ۴(ان اسـت  يدانـشجو  ينيت تجربه بـال   يفيبه ک 

 در کـه    ينيبال شآموزء  ارتقا در توجه مورد يها روش

 مـورد  در  و  مـورد توجـه قـرار گرفتـه        ر،ياخ يها سال

ــه ــاي جنب ــف ه ــه از آن مختل ــ جمل ــر ثيرأت ــترس ب  اس

 .اسـت  منتورينـگ  برنامه ياجرا  انجام گرفته، يقاتيتحق

 فيـ تعر دوفـرد  نيب يا حرفه رابطه عنوان به روش نيا

 و راهنمـا  عنـوان  بـه  فـرد  کي که يطور به ،است شده

 به ت،يهدا و ييراهنما کننده افتيدر وانعن به گريد فرد

 بـه ). ۹(دارنـد  نقـش  يا حرفـه  شرفتيـ پ ليتـسه  منظور

 تيهـدا  تحـت  کـه  يفـرد  زا راهنما اير  منتو يطورسنت

 بـه  منتور از استفاده). ۱۱(باشد مي تر تجربه با اوست،

 جـاد يا فعـال،  يريادگيـ  ارتقـاء  جهـت  روش، کي عنوان



  و همكارانفريده سرداري كشكولي

)۸۲شماره پي در پي (۱۳۹۲ بهمنـ ۱۰ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره   ۸۳۸

 اضـطراب،  از يريجلـوگ  ،يريادگي يبرا مناسب طيمح

 سـطح  بـاالبردن  نفـس،  به اعتماد شيافزا ،يگم در سر

 و خـدمت  تـرک  از يريجلـوگ  ان،يدانـشجو  نيبـ  تعامل

 ).۱ (شـود  مـي  شنهاديـ پ يپرستار انيدانشجو يدلزدگ

 کـه  دکنـ  مـي شنهاد  يـ پ ينيبال آموزش در رياخ قاتيتحق

 راهنمـا  ايـ  منتـور  عنـوان  بـه  توانند مي زين انيدانشجو

ر ييـ  پ روش نيا به که کنند عمل انيودانشج ريسا يبرا

ــگ يمنتور ــالقنـ ــي اطـ ــود مـ ــا در ).۱۲(شـ  روش نيـ

 دارنـد،  يشتريـ ب تجربـه  که باالتر يها ترم انيدانشجو

 يهـا  تـرم  انيدانـشجو  يرابـرا  راهنمـا  ايـ  منتور نقش

 عنـوان  بـه  نگير منتور ييپ .کنند مي فايا خود از تر نييپا

 از کـه  نيـ ا بـدون  بـوده  انيدانشجو يبرا تيحما منبع

 مـشارکت  ).۱۱(رنـد يگ قرار يابيارز مورد منتور يسو

 از مـشارکت  بـا  همراه يريادگي و يروح تيحما فعال،

ــزا ــپ ياجــ ــناخته نــــگير منتورييــ  انــــد شــــده شــ

 منتور، ييراهنما و تيحما تحت انيدانشجو). ۱۲و ۱۳(

 تواننـد  مـي  خـود  ينيبـال  يريادگيـ  در بـودن  ليـ دخ بـا 

 عنـوان  به را خود شرفتيپ با ينيبال يها مهارت ارتباط

 بـــا نيــ ار بــ  وه عــال .کننــد  درک نــده يآ پرســتاران 

 ينيبال طيمح در خود منتور   طرف از که ييبازخوردها

 ،يهمکــار يهــا مهــارت تواننــد مــي کننــد، مــي افــتيدر

 ءارتقـا  و بهبود خود در را يريپذ تيمسئول و يرتباطا

ن خصوص مطالعات انجام گرفته در      ي در ا  .)۱۲(بخشند

ر برنامـه منتورينـگ را بـر کـاهش         يثأارد، تـ  شتر مـو  يب

 يمنــد تيش رضــايافــزا  وينيط بــالياســترس در محــ

 امـا در مطالعـه      ،)۱۱ــ ۱۴( اند ان گزارش کرده  يدانشجو

 يدار يمعنـ  ثيرأنگ تـ  ير منتور ييلي، استفاده از روش پ    

ــشان     ــتاري ن ــشجويان پرس ــطراب دان ــاهش اض در ك

نـشان   ،انان و همکار  يعقوبيران مطالعه   يدر ا  ).۱۵(نداد

نگ بر کـاهش عوامـل    ير منتور يي برنامه پ  يداد که اجرا  

 جينتـا  نينـ چ هـم  . )۱(ثر بوده استؤ م يطي مح يزا تنش

 سال انيدانشجو از که ،همکاران و زاده آصف مطالعه

 سـال  انيدانـشجو  يبرا منتور عنوان به يپزشک سوم

 انيدانـشجو  تيرضـا  دهنده نشان ،ندکرد استفاده اول

  ).۱۶(دبو طرح ياجرا از

 يپرستار در ينيبال آموزش تياهم به توجه با

تعهد   وي به لحاظ گستردگينيط بالي که مح ياز آنجا  و

 يروانـ   م بـا تـنش    أجان آور و تـو    يان ه ي دانشجو يبرا

 طيمحـ  يزا تـنش  عوامـل  کـه  نکتـه  نيا و )۱۷(باشد مي

 يريادگيـ  بـر  ثرؤمـ  عامل کي عنوان به تواند مي ينيبال

 ياجـرا  بمانـد،  يباق ليتحص دوره انيپا تا انيدانشجو

 جهـت   صرفه به مقرون حال نيع در و ديجد يروشها

ــترس و   ــاهش اس ــاک ــفيک يارتق ــوزش تي ــال آم  ينيب

 با حاضر پژوهش رو نيا از. رسد يم نظر به يضرور

 عوامـل  بـر  نـگ يرمنتورييپ برنامـه  ياجـرا  ريثأتـ  هدف

 دانـشکده  يپرستار انيدانشجو ينيبال طيمح يزا تنش

   .شد انجام بادانآ يپرستار

  

  بررسيروش 

  پـژوهش  جامعه موردـ شاهدي، مطالعه  ن  يادر  

ــرا کل ــشجوي ــتار يه دان ــرم دوم پرس ــشکده يان ت  دان

ــتار ــيم يپرســ ــادان، در نــ ــال    آبــ ــال دوم ســ ســ

ط يمحـ . ل دادنـد  يتشک) نفر۴۴(،  )۱۳۸۹ـ۱۳۹۰(تحصيلي
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۸۳۹ )۸۲شماره پي در پي (۱۳۹۲ بهمنـ ۱۰ ـ شماره۱۸جله ارمغان دانش ـ دوره م

هـاي    آبادان و بيمارسـتان    يپژوهش، دانشکده پرستار  

ــ  ــادان و وليع ــاني آب ــه  طالق ــسته ب ــشهر، واب صر خرم

 .نـد بوددانشگاه علـوم پزشـكي جنـدي شـاپور اهـواز            

انجـام شـد و همـه        يسرشـمار وه  ي بـه شـ    يريگ نمونه

 يواحد فن پرسـتار   که   يان ترم دوم پرستار   يدانشجو

در ،  داشـتند  ن ينيسابقه کار بال    کرده و   واحد انتخابرا  

  که قبالً يانيدانشجوب  ين ترت يبد. مطالعه شرکت کردند  

بـه  ) ار بودنـد  يـ به(  داشـته  ينيط بـال  يه کار در مح   سابق

ــه حـــذف شـــده و ۴تعـــداد  يكـــي از   نفـــر، از مطالعـ

دانشجويان نيز از مرخصي تحصيلي در تـرم مـذكور           

       ،استفاده كرده بـود و در كـارآموزي حـضور نداشـت         

 دو گـروه   در نفـر ۴۰ ن نمونـه پـژوهش شـامل        يبنابرا

 .العـه شـدند   وارد مط  )نفـر ۲۱( و شـاهد   )نفر۱۹( مورد

 يسـاز  ها از  لحاظ سن، جـنس و معـدل همـسان           گروه

ها به مـورد و شـاهد بـه طـور            شده و تخصيص گروه   

 .تصادفي صورت گرفت

 واحد مسئول كه يمربيان برنامه، اجراي از قبل

 انيـ درجر بودند، دانشجويان پرستاري فن يکارآموز

 و توافــق  ونــد قرارگرفت پــژوهش اهــداف و برنامــه

 .دآمـ  عمـل  بـه  طـرح  ياجـرا  جهـت  الزم يها يهماهنگ

دانشجوياني هم كه قرار بود به عنوان منتور در اجراي 

برنامه ايفاي نقش كنند، بر اساس نظر اساتيد راهنما و          

 يتي شخصيها يژگيو و  مي سطح عليابيبا ارزمشاور 

 اعتمـاد بـه نفـس و       ،ي ارتبـاط  يهـا   مهـارت  آنان ماننـد  

 آنهـا   يمنـد  القـه ن ع يچن هم  و يگر يه مرب يداشتن روح 

اي  جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند و طـي جلـسه    

در خصوص ماهيت كار و نحوه راهنمايي دانشجويان         

ايـن دانـشجويان    . توضيحات الزم را دريافـت نمودنـد      

تعداد چهار نفر از دانـشجويان تـرم شـشم پرسـتاري            

دانشكده پرستاري آبادان بودند، كه مشغول گذرانـدن        

هايي بودند كـه دانـشجويان       بخشكارآموزي در همان    

ترم دوم مورد مطالعه، واحد فن پرستاري خود را طي         

 گروه دو هر ن صورت بود که  يروش کار بد   .كردند مي

 براساس و مربوطه يمرب ييراهنما تحت مطالعه مورد

 خود يکارآموز دوره يپرستار گروه يآموزش برنامه

 و ييراهنمـا  تحـت  تنهـا  شـاهد  گـروه  .كردند يسپر را

ــوزش ــ آم ــه يمرب ــدون و مربوط ــضور ب ــور ح  منت

 يازا بـه  آزمون گروه در. گذراندند را خود يکارآموز

 بـه   ۶ تـرم  يدانـشجو  کيـ  دوم ترم يدانشجو ۳ـ۴هر

ت يت و حما ي هدا  و دندش انتخاب راهنما اي منتور عنوان

ــشجو ــتار ياز دانـ ــرم دوم پرسـ ــام يان تـ  را در انجـ

.  داشـتند  به عهـده ي اصول و فنون پرستار   يها مهارت

ــارآموزي  ــه روز اول  ۱۰دوره ك ــوده و در س  روزه ب

  .هفته برگزار گرديد

ــزار جمــع دو  يا هپرســشنام آوري اطالعــات اب

 مشخـصات    در مورد  يواالتئ اول س  بخش . بود يبخش

 سن، جنس و معدل ترم قبـل       ؛ شامل اني دانشجو يفرد

 کک و همکاران   يني تجربه بال  يبخش دوم فرم بررس   و  

 تجــارب ينـه بررسـ  يوال در زمئسـ  ۱۶ شـامل  )۱۹۹۰(

 در فرم بررسي تجربه بـاليني،       .بود اني دانشجو ينيبال

خصوص در زمينه ه به عوامل تنش زاي محيط باليني ب

هـاي مراقبـت از      ارتباط و تعـامالت بـين فـردي، روش        

در ايـن   . ن تجربه باليني توجه شـده اسـت       ياول بيمار و 

بــا زاي محــيط بــاليني   مــورد از عوامــل تــنش۱۶فــرم 



  و همكارانفريده سرداري كشكولي

)۸۲شماره پي در پي (۱۳۹۲ بهمنـ ۱۰ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره   ۸۴۰

 =كــامال مــوافقم (اســتفاده از درجــه بنــدي ليكــرت    

آور،  اضـطراب = ، مـوافقم ۵امتيـاز   آور شديد اضطراب

ــاز  ــالفم  ۴امتي ــه مخ ــوافقم و ن ــه م ــطراب= ، ن آور  اض

آور نيست، امتياز  اضطراب=  ، مخالفم۳متوسط، امتياز  

ــامال۲ً ــالفم  ، و ك ــالً=  مخ ــطراب  اص ــست،  اض آور ني

در مطالعـه  ، انيـ عقوبي .دشـو  مـي امتيازبنـدي   )۱امتياز

 يرا بـر اسـاس نظـرات اعـضا       پرسشنامه   يي روا خود

  آن را ييايـ  مجـدد آن و پا     يني و بازب  ي پژوهش يشورا

مطلـوب  ) r=۸۲/۰( با اسـتفاده از روش آزمـون مجـدد        

در اين مطالعه نيز، پايـايي پرسـشنامه   ). ۲( کرد گزارش

 ۸۹/۰مـذكور بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبــاخ،      

  . گرديدتعيين 

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

  ،ي زوجـ يتـ هـاي آمـاري      و آزمـون    SPSSافـزار     نرم

و مجذور كاي تجزيه و      مستقل   يا  دو نمونه  ي ت آزمون

  .تحليل شدند

  

  ها افتهي

ــر    ــروه از نظ ــايج حاصــله دو گ ــاس نت ــر اس ب

مشخصات دموگرافيك؛ سن، جنس و معدل ترم گذشته 

ــ   ــاوت معنــ ــوده و تفــ ــا بــ ــم   يهمتــ ــا هــ داري بــ

  ).۱جدول )(<۰۵/۰p(نداشتند

 نفـر  ١٦ نفر شركت كننده در مطالعه ۴۰از تعدا  

. نـث بودنـد   ؤم) درصد٦٠( نفر ٢٤مذكر، و   )  درصد ٤٠(

 و ٥/١٩ميانگين سن در دو گروه به طور كل برابر بـا         

در گروه مورد، ميانگين    .  بود ١/١٦ميانگين معدل آنان    

يـانگين معـدل   ، م  سـال  ٣٧/١٩±٩٥/٠سني دانـشجويان،  

مونـث و  )  درصد٨/٥٧(  نفر١١، ٢٤/١٦ ±٥٧/١برابر با  

در گروه  .دانشجويان مذكر بودند  )  درصد ١/٤٢(  نفر ٨

،  سـال  ٦٧/١٩ ±١٥/١شاهد، ميانگين سني دانشجويان،     

 ٩/٦١( نفــر١٣، ٩١/١٥±٢٧/١ميــانگين معــدل برابــر بــا 

   .مذكر بودند)  درصد١/٣٨(  نفر٨نث و ؤم) درصد

ميـانگين ميـزان عوامـل     نشان داد،نتايج مطالعه 

، مداخله  قبل از  در گروه آزمون   تنش زاي محيط باليني   

بعد از اجراي برنامه برابـر بـا           و ٦٣/٢ ±٧١/٠ برابر با 

برابـر بـا     قبل از مداخله      گروه شاهد  در و ٢٧/٢±٨٥/٠

ــا   و ٣٢/٣ ±٦٣/٠ ــر بـ ــه برابـ ــراي برنامـ ــد از اجـ   بعـ

، دو گــروهدر هــر بــر ايــن اســاس،  .بــود ٩٦/٢±٦٨/٠

 برنامـه نـسبت بـه قبـل از          ينمرات افراد بعـد از اجـرا      

بعـد   ).>٠٥/٠p( داشـت  يدار ي برنامه كاهش معن   ياجرا

وجود  بين دو گروه يدار از اجراي برنامه تفاوت معني    

در نمـرات   ميانگين ميزان تغييـر     اما   ،)p=٠٠٧/٠(داشت

زاي محــيط بـــاليني در گــروه مـــورد    عوامــل تـــنش 

  کـه  بـود  -٣٥/٠±٠ /٧وه شـاهد      و در گر    -٣٥/٠±٦/٠

ــين دو گـــــروه  تفـــــاوت معنـــــي ــدداري بـــ ده يـــ

   .)٢جدول ()p=٩٩/٠(نشد

زاي محـيط بـاليني    ن مطالعه، عوامل تـنش  يدر ا 

در )  مورد ۱۶(به تفكيك سواالت موجود در پرسشنامه     

، قبـل و بعـد از كـارآموزي    مورد و شاهد  هر دو گروه    

وامل ترين ع  مهم ۳جدول   در   مورد بررسي قرار گرفت   

 برنامـه  ياجـرا  بعـد از      در هر دو گروه قبـل و       زا تنش

  .شود ديده مي





  عوامل تنش زاي محيط باليني وبرنامه پيير منتورينگ 

۸۴۱ )۸۲شماره پي در پي (۱۳۹۲ بهمنـ ۱۰ ـ شماره۱۸جله ارمغان دانش ـ دوره م

   مورد مطالعه يان پرستاري در دانشجوجنس نسبي يو فراوانمعدل   سن واري انحراف مع ونيانگيم مقايسه :١جدول 

                         گروه
 ريمتغ

  مورد
  

  شاهد
  

 ي داريسطح معن

   ۳۸/۰  ۶۷/۱۹±۱۵/۱  ۳۷/۱۹±۹۵/۰  سن
  ۴۵/۰  ۹/۱۵±۲/۱  ۲۴/۱۶±۵/۱  معدل ترم گذشته

  ؛جنس
  مذكر
  مؤنث

  )درصد(تعداد
۸) ۱/۴۲ (  

۱۱) ۹/۵۷(  

  )درصد(تعداد
۸) ۱/۳۸(  

۸۱۲) ۹/۶۱(  

  

۷۹/۰   

  

 و بعد نمره قبل، نمره تفكيك به شاهد و مورد گروه دو در باليني محيط زاي تنش عوامل نمرات معيار  و انحرافميانگين مقايسه :۲جدول
  نمرات فاضلت

  متغير      
 كروه

 برنامه اجراي از قبل
 

 برنامه اجراي از بعد
 

 بعد و قبل تفاضل
 

  سطح معني داري
 

  -۳۵/۰±۶/۰ ۲۷/۲±۸۵/۰ ۶۳/۲±۷۱/۰ مورد
 -۳۵/۰±۷۷/۰ ۹۶/۲±۶۸/۰ ۳۲/۳±۶۳/۰ شاهد

۰۱/۰  
۰۱/۰ 

  ۹۹/۰ ۰۰۷/۰ ۰۰۳/۰  سطح معني داري

  
  

 شاهد، و مورد گروه در زا تنش عوامل کيتفک به ينيبال طيمح يزا تنش عوامل نمراتيار مع مقايسه ميانگين و انحراف: ۳جدول 
  برنامه  اجراي از بعد و قبل

 مورد شاهد 
 قبل بعدازكارآموزي ازكارآموزي قبل ازكارآموزي بعد

 ازكارآموزي

 داري سطح معني

  

سطح 
 داري معني

  

 گروه
 

 متغير

 كارآموزي محل به ديرآمدن ۹۵/۲ ± ۸۴/۰ ۸۴/۲ ±  ۹۵/۰  ۰۷/۰ ۷۱/۳  ± ۲۳/۱ ۵۲/۳ ۳۶/۱± ۰۲/۰

 بيمار با ارتباط برقراري و صحبت  ۲۵/۱±۲۳/۲  ۰۲/۱±۰۵/۲ ۲۱/۰  ۳۴/۱±۷۱/۲ ۰۷/۱±۴۸/۲ ۳۴/۰

 كارآموزي براي داشتن آمادگي  ۰۷/۱±۴۷/۲  ۰۲/۱±۹۵/۱ ۰۰/۰  ۰۷/۱±۲۹/۳  ۰۶/۱±۸۶/۲ ۰۱/۰

 بيمار باخانواده صحبت  ۲۸/۱±۲۶/۲  ۹۷/۰±۹۵/۱ ۲۴/۰  ۲۳/۱±۷۱/۲  ۰۶/۱±۳۳/۲ ۲۶/۰

 ازاستاد پرسيدن سوال  ۷۴/۰±۶۸/۱  ۱۳/۱±۷۹/۱ ۷۴/۰  ۳۹/۱±۴۳/۲  ۰۹/۱±۹/۱ ۰۴/۰

 ازبيمار مراقبت  ۱۶/۱±۶۳/۲  ۰۴/۱±۱۱/۲ ۰۱/۰  ۹۷/۰±۵۷/۳  ۱۶/۱±۰۵/۳ ۰۰/۰

 كارباليني تجربه اولين  ۲۲/۱±۰۵/۳  ۴۹/۱±۶۸/۲ ۰۶/۰  ۸۱/۰±۱۹/۴  ۲۵/۱±۵۲/۳ ۰۰/۰

 بيمار به آموزش ۱۴/۱±۲۶/۲  ۱۷/۱±۰۵/۲ ۰۵/۰  ۱۴/۱±۰۰/۳  ۲۵/۱±۸۱/۲ ۰۴/۰

 استاد توسط ارزشيابي  ۲۹/۱±۶۸/۲  ۵۷/۱±۶۳/۲  ۰۹/۰  ۳۳/۱±۷۶/۳  ۳۶/۱±۴۳/۳ ۰۱/۰

 مربيان توسط گرفتن قرار نظارت مورد ۲۶/۱±۰۵/۳  ۳۸/۱±۵۳/۲ ۰۶/۰  ۲۳/۱±۶۷/۳  ۳۹/۱±۳۸/۳ ۱۳/۰

 پزشكان با نمودن صحبت ۰۶/۱±۳۷/۲ ۲۶/۱±۴۷/۲ ۰۷/۰ ۲۲/۱±۰۰/۳ ۰۱/۱±۱۴/۳ ۰۹/۰

 سرم ست   وساكشن مانند پزشكي تجهيزات و ازوسايل استفاده ۲۸/۱±۱۱/۳ ۱۷/۱±۰۵/۲ ۰۱/۰ ۲۳/۱±۳۳/۳  ۲۰/۱±۰۵/۳  ۵۷/۰

 غيره و دارودادن تزريقات، مانند روشهايي انجام  ۲۴/۱±۰۰/۳  ۱۹/۱±۲۶/۲ ۱۵/۰ ۹۶/۰±۸۶/۳ ۲۰/۱±۸۱/۲ ۰۱/۰

 اشتباه هاي روش انجام از ترس  ۹۳/۰±۷۴/۳  ۳۵/۱±۹۵/۲ ۰۷/۰  ۹۱/۰±۱۴/۴  ۱۵/۱±۶۷/۳ ۱۷/۰

 مربي نبودن دردسترس  ۲۰/۱±۶۸/۲  ۱۳/۱±۲۱/۲ ۰۰/۰  ۰۶/۱±۱۴/۳  ۰۹/۱±۲۴/۳ ۲/۰

 مربي به بيمار وضعيت دادن گزارش ۱۹/۱±۸۹/۱ ۹۱/۰±۹۵/۱ ۳۳/۰ ۲۴/۱±۶۲/۲  ۲۳/۱±۲۹/۲ ۰۶/۰

  
  



  و همكارانفريده سرداري كشكولي

)۸۲شماره پي در پي (۱۳۹۲ بهمنـ ۱۰ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره   ۸۴۲

  بحث

 در طـــــول دوره يان پرســـــتاريدانـــــشجو

 اسـترس رنـج   يزان بـاال يـ  م از خود عموماً  يکارآموز

 جهـت   ي مـورد بررسـ    يهـا  ي از استراتژ  يکي. برند مي

ر ييـ  پيان پرستاريکاهش اضطراب و تنش در دانشجو 

ن  يـي ن پـژوهش بـا هـدف تع       يا). ۱۵(باشد مينگ  يمنتور

زاي   بر ميزان عوامـل تـنش      نگيرمنتورييپر برنامه   يثأت

  . انجام گرفتيان پرستاريمحيط باليني دانشجو

زان عوامـل تـنش زا در هـر     يج، م ينتااساس   بر

ــون و  ــروه آزمـ ــام دوره   دو گـ ــس از اتمـ ــرل پـ کنتـ

ن تفاضل ي اما ب، نشان داديدار ي کاهش معن  يکارآموز

 در دو گـروه تفـاوت   يکـارآموز  نمرات قبـل و بعـد از     

 يهـا  افتـه ين بر اساس    يبنابرا.  گزارش نشد  يدار يمعن

ــپپــژوهش برنامــه  ــر منــگير منتوريي ــ ب ــل ي زان عوام

ج ينتـا . ر نداشت يأثان ت ي دانشجو ينيط بال ي مح يزا تنش

هاي پژوهش لي در آمريكا مطابقـت      اين مطالعه با يافته   

ــر     . دارد ــي اث ــور بررس ــه منظ ــه ب ــه ك ــن مطالع در اي

 بر استرس دانشجويان پرستاري انجـام       نگيرمنتورييپ

ــ  ــين نمــرات اســترس  يشــده بــود، تفــاوت معن داري ب

هد، پس از اجراي برنامه مشاهده هاي مورد و شا  گروه

 ين مطالعه کم بـودن تعـداد نمونـه، کـاف          ي در ا  يل. نشد

ان دو يها و تعامل دانشجو   داده يآور نبودن زمان جمع  

ــال  ــل احتم ــروه را از عل ــا يگ ــشدن نت ــسو ن ــا ي هم ج ب

ن در حالي است    يا). ۱۵( دانسته است  ي قبل يها پژوهش

ل، هـا از جملـه مطالعـه اسـپرنج          پـژوهش  يكه دربرخـ  

 سـبب   نـگ ير منتور ييـ پيعقوبيان و تارما لـوكن، روش       

ــده    ــتاري گردي ــشجويان پرس ــترس در دان ــاهش اس ك

بـر اسـاس نتـايج مطالعـه اسـپرنجل       ).  ۱،  ۹ و ۱۱(است

، مــشخص گرديــد كــه در دانــشجوياني كــه از  )۲۰۰۴(

كردند، ميزان كاهش اسـترس      ميوجود منتور استفاده    

   ).۱۱(شتندبيشتر از دانشجوياني بود كه منتور ندا

 پرستاري به ۸يعقوبيان نيز از دانشجويان ترم  

براي دانشجويان ترم دوم پرسـتاري در        منتورعنوان  

كارآموزي فن پرستاري استفاده كرد و ميزان عوامـل          

زاي محـيط بـاليني دانـشجويان را قبـل و بعـد از               تنش

ها نشان داد    يافته.  كارآموزي مورد  بررسي  قرار داد      

رد، ميانگين نمـرات مربـوط بـه عوامـل     كه در گروه مو 

زاي محـيط بـاليني قبـل و بعـد از اجـراي برنامـه                تنش

چنـين تامـارا لـوكن، از        هـم ). ۱(تفاوت معنـادار داشـت    

پرستاران به عنوان منتور براي دانشجويان سـال دوم       

در پايـان دانـشجويان اذعـان       . پرستاري استفاده كـرد   

كاهش ميزان داشتند كه همراه بودن با يك منتور سبب  

ج مطالعات ذکر   يتوجه به نتا   با. )۹(استرس در آنها شد   

 مانند ي عوامله کرد که احتماالًين توجيتوان چن مي شده

زه، ي مانند انگ  يتيخص ش يهايژگيو ان و يدانشجوتعداد  

خ يتـار  ، نوع بخش،  شوق آنها  شور و  اعتماد به نفس و   

از  مربوطـه  منتـور  اسـتاد و   ،يکـارآموز مدت زمان    و

 نندتوا ميباشد که  مير گذار بر استرس يثأت يتورهافاک

   .ر دهندييج مطالعات را تغينتا

د يدر مطالعه حاضر با توجه به تعداد کم اسـات         

هـا از     گـروه  يکـسان سـاز   ي امکان   ،يني بال يها بخش و

. وجـود نداشـت    يخ کـارآموز  يبخش و تار  ،  نظر استاد 

ن يـ هـر چنـد در ا   .ستير نيثأت يب منتور هم    يها يژگيو

 و  مـي  عل يهـا  يژگـ يق و ي دق يابيمطالعه منتورها با ارز   
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 آنها بـا   يلياما ترم تحص ،ند آنان انتخاب شد يتيشخص

. متفاوت بـود   اسپرنجل ان و يعقوبيمنتورها در مطالعه    

ز از پرسـتاران بـه عنـوان        يـ مطالعه  تامارا لـوكن ن      در

توانـد   مـي  ين موارد همگيکه ا  منتور استفاده شده بود   

 يهـا  افتـه يبـر اسـاس    .گـذارد بر يثأطالعات تج ميبر نتا 

زاي محيط بـالين     تک تک عوامل تنش   در مورد      مطالعه

 يتـرس از انجـام اشـتباه    "قبـل و بعـد از كـارآموزي،    

زاتـرين عامـل محـيط     در هـر دو گـروه تـنش       "هـا  هيرو

توانـد جهـت حفـظ     مـي باليني بوده است كه تا حدودي      

داشت  توان انتظار ميامنيت بيماران مفيد باشد و البته ن   

 روزه تـرس از انجـام   ۱۰كه بـا يـك دوره كـارآموزي      

 اما اسـاتيد  ،روشهاي اشتباه دردانشجويان كاهش يابد    

ا کـه بـ    باشـند  توجـه داشـته  نکتـه ن  يـ د بـه ا   يـ باليني با 

ــشجو   ــردن دان ــه ک ــا رويمواجه ــان ب ــا هي ــاد ي و اه ج

ن عامـل   يـ تـوان ا   مين  يتمر  جهت تکرار و   ييها فرصت

در مطالعـه  . ديان به حداقل رسانيدانشجوزا را در    تنش

 يتــرس از انجــام اشــتباه" اســپرنجل و يعقوبيــان هــم

زاي محـيط    زاترين عوامل تـنش    به عنوان تنش   "ها هيرو

ديــر "نــه يگز ازيــامت  در).۱و۱۱(بـاليني شــناخته شــدند 

در هـر دو  برنامـه    بعـد از "آمدن بـه محـل كـارآموزي    

توانـد نـشان     مي كه   ده نشد ي د يدار يکاهش معن گروه،  

شناسـي در   دهنده اهميت دادن مربيان به نظـم و وقـت         

ــشجويان باشــد ــزات  ". دان اســتفاده از وســايل و تجهي

 ،زا بـوده   ، قبل از كارآموزي دومين عامل تنش      "پزشكي

ــايين   ــره پ ــارآموزي نم ــد از ك ــا بع ــود   ام ــه خ ــري ب ت

توان بيان كرد كه آشنا شـدن   مي .اختصاص داده است  

تجهيزات پزشكي موجـب كـاهش   به محيط و وسايل و      

در . سطح استرس مربـوط بـه ايـن مـورد شـده اسـت             

صــحبت و " ،"مراقبـت از بيمــار " نمـرات عــواملي ماننــد 

 ،"صحبت با خـانواده بيمـار     "،  "برقراري ارتباط با بيمار   

وال پرسـيدن از  ئسـ " و"گـزارش دادن وضـعيت بيمـار   "

.  تغيير زيادي ايجـاد نـشده اسـت        بعد از برنامه   "استاد

 وضـعيت    دادن  گـزارش  "و"ال پرسـيدن از اسـتاد       سو"

انـد   زا گزارش شده  به عنوان كمترين عوامل تنش "بيمار

ل ارتبـاط  يـ بـه دل تواند حـاكي از ايـن باشـد كـه           ميكه  

 مـوارد باعـث   نيـ ا ، پرستاري دياسات  مييصم ک و ينزد

 در مطالعـه    .ان نشده اسـت   يجاد استرس در دانشجو   يا

آموزي كمترين عامـل    اسپرنجل، دير آمدن به محل كار     

 اما در مطالعه يعقوبيان همانند مطالعه       ،)۱۱(زا بود  تنش

حاضر، سوال پرسيدن از استاد، كمترين عامل تنش زا       

   ).۱(گزارش شد

ان در  يدانـشجو   از نيچنـ  در مطالعه حاضر هم   

اکثـر آنهـا     .ده شـد  ي سـوال پرسـ    برنامـه  ياجـرا مورد  

شنهاد يـ  پي بعـد يهـا  يکارآموز ي برنامه را برا ياجرا

ن را بـه    ييان ترم پا  يت از دانشجو  يمنتورها حما  و دادند

 کــه تحــت يانيوجو دانــش رفتنــديک نقــش پذيــعنــوان 

ان يکـارکردن بـا دانـشجو     ،   منتورها بودنـد   يسرپرست

مـاران دانـسته   يترم باال را سبب ارائه بهتر مراقبت از ب   

 و ينگرانـ  و حضور منتورها را باعث کم شدن ترس و   

 اسپرنجلج مطالعه ينستند که با نتادا ميت  ياحساس امن 

                                                                                                                                                                                                     ).۱۱و ۱۵( دارديخوان  هميلو

 كم بودن ؛ عبارت ازن پژوهشي ايها تيدومحد

 بــودن تعــداد دانــشجويان علــت كــمه تعــداد نمونــه بــ

يكــسان نبــودن اســاتيد  دانــشكده پرســتاري آبــادان، 
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  وهــاي تحــت مطالعــه هــا بــراي گــروه بـاليني و بخــش 

زمان بودن دوره كارآموزي براي دو گروه مورد و     هم

ــه     ــرم ك ــشگاهي ت ــويم دان ــت تق ــت رعاي ــه عل شــاهد ب

 تبادل اطالعات بين دو گروه      تعامل و  توانست سبب  مي

  .، بودندشود

   

  يريگ جهينت

ــه ــ پبرنام ــاهش در نــگير منتوريي  عوامــل ك

 امــا، نداشــت دار معنــي ثيرأتــ بــاليني محــيط زاي تــنش

ن برنامه ذکـر کردنـد و       ي ا ي را برا  يياي مزا انيدانشجو

 . دادنـد شنهاديـ  پي بعديها ي آن را در کارآموز    ياجرا

ل يـ عـدم تحم  ن برنامـه و يـ با توجه به منـافع ا  نيبنابرا

کـرد پــژوهش در  يت رويـ اهم گـر يطـرف د   از ونـه يهز

 درون  يهمـاهنگ   و يزيـ ر بـا برنامـه    ن که ي و ا  آموزش

 ينيد بـال  ياسـات  ت از منتورهـا و    يـ ز حما يـ و ن  يسازمان

شـود  يشنهاد مـ  يـ پ ، آن را اجرا کرد    يتوان به راحت   مي

 پژوهش  يها تي با کنترل محدود   نگير منتور ييپبرنامه  

 دوره  در چنـد تر، مـثالً  حاضر و در مدت زمان طوالني 

شتر منتـور  يـ ودر صورت امکان با تعـداد ب     كارآموزي  

 ي در مقطـع کارشناسـ      بـاال مـثالً    يلي تحص يها در ترم 

ان اجرا شـده و  يدانشجو شتري تعداد ب  ير رو  ب ارشد و 

ز پيگيـري  يـ ان ن ي دانـشجو  يريادگيـ زان  يم ر آن بر  يثأت

  . گردد

  

  تشکر ر ويتقد

 ييان نامــه دانــشجويــ از پاين مقالــه بخــشيــا

 مـصوب  يقـات ي و طرح تحق   ي ارشد پرستار  يسرشنااک

  شاپور اهواز بـه شـماره      ي جند يدانشگاه علوم پزشک  

١٣٨ ETH بود.  
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Abstract 
 
Background & aim: Clinical training in nursing education is one of the most stressful experiences. 
Mentoring is a method that has been considered and different aspect of it such as effect on stress 
is argued. The present study is conducted to evaluate the effect of Peer-Mentoring program on 
Abadan College of nursing students in 2010-2011. 
 
Methods: In this Case-Control study, all second semester nursing students (n = 40) who were 
matched for age, gender, and GPA were divided in two case and control groups randomly (patients 19 
and controls 21). Both groups spent their apprenticeship under the guidance of the instructor. In the 
case group, a 6th semester nursing student was assigned to 3-4 per second semester nursing 
student and, took the role of guiding and supporting them. The instruments for data collection were 
an individual characteristic form, and clinical experience assessment form. Pre- and post-tests 
were performed and the data analyzed using the SPSS 17 software. 
. 
Results: There was a significant difference between stress scores before and after of the intervention in 
both groups (p=0.00). Mean difference of clinical environment stress factors in two groups were not 
statistically significant (p=0.99). 
 
Conclusions: Peer-mentoring program is not significant effective on clinical environment stress 
reduction.  
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