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اینمطالعهيمقدماتی

یتواندسالمتروانیدانشجویانرابهخطراندازد.
یکنند.ایناسترسهام 
پراسترسقلمدادم 
رویداد 

شاخصهاي ف ردي واول ین

باهدفتعیین وضعیتسالمت روانی دانشجویانپرستاري دانشگاه اهواز وارتباطآن با برخی
مقطعیوازنوعهمبستگی،نمونهیی ريبهروشسرش ماريب ر

مطالعهي

تجربهيآموزشبالینیانجامشدهاست.دراین
يش اپور
روي44دانشجويپرستاريسالاول(ابتدايورودبهدانشگاهوپایاننیمسالدوم)دانشگاهعلومپزش کیجن د 
اهوازانجامشد44.نفرازآنهاپرسشنامهه اراتکمی لکردن دوواردمطالع هش دند.اب زاری ردآوريدادهه اش املدو
دادهه ا،
پرسشنامهيسالمتعمومی42سؤالی()GHQ-42بود(.پس از جم آوري 

پرسشنامهيمشخصاتفرديونیز

وازروشهايآم اريتو یفی:فراوان ی،در د،می انگینوب ه ورتج داولونم وداروروش

اطالعات استخراج 
شد
استنباطی:آزمون tزوجیوtمستقلوباضریباطمینان39در دجهتتجزیهوتطلی لدادهوهمچن ینازبرنام هي
کدامازمشخصاتفرديب ا
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ارتباطمعناداريبینسالمتروانواحساسمثبتیامنفیآنهاقبلاز

نشاننداد(،)P>0.05امانتایج،

نمراتGHQرا
کارآموزيداشت(.)p<0.5بررسیپاسخدانشجویانبهآزمونGHQ-42دربدوورودبهدانشگاهنشاندادکه49در د
بعدازاولینتجربهيآموزش

عنواندانشجويآسیبپذیرارزیابیشدند.

(1نفر)ازکلدانشجویانموردمطالعه(44نفر) 
،به
ها،دریروهدانشجویانآسیبپذیرقراریرفتند.تطلیلآم اري،تف اوتمعن ادارب ین

بالینی41در د(3نفر)از44نفرآن
باتوجهبهنتایجبهدستآمده،دانش جویانپرس تاريپ ساز

بعدازکارآموزينشانداد(.(p<0.5

نمراتGHQقبلو
،لذاانجامبرنامههايمناسببرايایج ادج وبب ااس ترس

یشوند
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تعلمیدانشگاهعلوم
*نویسندهی مسؤول :کارشناسارشدپرستاري،عضوهیأ

3بررسیارتباطسالمتراوندانشجویان...
میییرند .وي اضافه کرد :دانشجویان در طرح پایش

مقدمه

سالمت روان با پرسشنامهي  GHQکه پرسشنامهي
نشانهيانسانسالماست
فعبالیتوتطرکونشاط  ،
الیآنراشاملمیشود،

سالمتعمومیوفرم 42سؤ
وسالمتیروانالزمهيحفظودوامعملکرداجتماعی،

تیکه نتیجهي
مورد غربالگري قرار میییرند .در  ور 
تطصیلیافرادجامعهمیباشد(احمديوهمکاران


شغلی،
تستدانشجوییازنقطهي برشموردنظرباالترباشد،

 .)1921زندیی دانشجویی برحسب اینکه موقعیت
فرد مشکوک به اختالل شناسایی میشود و طی ی 
تازهاي به حساب میآید میتواند زمینهساز انواع

روند مطرمانه از دانشجو خواسته میشود که به مرکز
استرسها باشد این استرسها میتواند سالمت روانی

مشاورهيدانشگاهمراجعهکند(سایتسالمتنیوز).

آنها براي کنار آمدن با
دانشجویان را بهخطر اندازد  .
 یادییريبالینیجزءا لیآموزشپرستارياستو
موقعیت جدید از شیوههاي مقابله متعددي استفاده
تجربهي یادییري بالینی در آموزش دانشجویان

میکنند که میتوان به شیوههاي مسأله مدار،

پرستاري بسیار حیاتی است .اندرو و همکاران معتقد
هیجانمدار و اجتنابی اشاره کرد (ضیغمی و پور

هستند که تأکید یاددهی باید بر بالین تأکید نماید و
بهاءالدینی.)1923
دانشجو را تطت نظر داشته باشد .دانشجو باید درییر
جهانی،سالمتروانی را عبارت از

سازمان بهداشت
آموزششودومطیاآموزشیویاددهیمناسبیفراهم
قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و
و طراحی یردد (ضیایی  .)1924آموزش پرستاري
ا الح مطیا فردي و اجتماعی و حل تضادها و
یسازد تابر اساسآموزش
بالینی،دانشجویانراقادرم 
بهطور منطقی ،عادالنه و مناسب
تمایالت شخصی 
کتب مرج و توضیطات کالسی در مورد پاسخهاي
تعریفمیکند .کاپلن ،سالمت روانی را شامل سازیاري
انسانبهبیماريودرمانبتوانندازیادییريتئوریکی
مداوم باشرایا متغیر و تالش براي تطقق اعتدال بین
به سمت یادییري عملی از طریق مشاهدات و انجام
تقاضاهاي درونی و الزامات مطیا در حال تغییر
تدابیر الزم جهت مراقبت از پاسخهاي آنها در
فرحبخشوهمکاران .)1921درجهانامروز،
میداند ( 

موقعیتهايزندییواقعیحرکتکنند.مربیانبالینی

سرعتتطوالتوفراییريتجربههايبشرينسبتبه

تدرارزیابیدرجهي اضطراب دانشجویانرا

بایدمهار
قبلفزونییافتهوانواعتنیدییبرزندییبشرسلطه
داشته باشند تا به آنها در کنترل آن کم کنند و
توانتنشزاهاراحذفویاازتنش


ونمی
افکنده است 
آنها را به حداکثر برسانند واجازه بدهند تا
یادییري  
ستکهتنشزاهامشخصیردد

دوربود.بنابراینالزم ا
عملکرد ایمنی داشته باشند (کونور  .)4001آموزش
(آسمانرفعتوهمکاران .)1924باپیشرفت نعتو
بالینی فرآیندي است پویا که نیمی از زمان آموزش
تکنولوژيجدیدومشکالتمربوطبهآن،اختالالتو
دوران تطصیلی دانشجویان پرستاري و مامایی را
بیماريهاي روانی همانند مشکالت جسمانی ،افزایش

میدهد و ارتقاي کیفیت آموزش بالینی
تشکیل 
چشمگیريداردوازآنجاکهسالمترواندانشجویان
میتواند موجب تربیت پرستاران و ماماهاي باکفایت و

رشتهي پرستاري بهدلیل ماهیت استرسزاي رشتهي

حرفهاي در مطیاهاي مختلف بالینی شود (مظاهري

تطصیلیوتماسمداومبابیماراناهمیتفراوانیدارد،
حرفهي پرستاري

 .)1920بیش از نیم قرن است که
الزم است تا مسائل عاطفی و روانی این قشر عظیم
حرفهي رسمی در ایران شکل یرفتهاست،

بهعنوان ی
جديتلقیشودوموردرسیدییقرارییرد(رضاییو
تنشزاي بسیاري موجب ترک تطصیل
ولی هنوز عوامل 
همکاران   .)1929ادقی مسؤول دفتر مرکزي
ترکخدمت

رویهي دانشجویان پرستاري و
بی 

مشاورهي معاونت دانشجویی وزارت بهداشت در این

میشود (دبیریان و همکاران .)1924
فارغالتطصیالن 

رابطه مییوید :تمام دانشجویان جدید الورود در
تمرکزبرنامهي کارآموزيبردانشجویان

علیرغماینکه 

دانشگاههاي علوم پزشکی ی ماه پس از آغاز سال

مهارتهايبالینی،خود

لیکناهدافتوسعهي

میباشد،

تطصیلیدرطرحپایشسالمتروانموردارزیابیقرار
آنها ترس از
میتواند منب استرس شدیدي باشد  .
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ایزديوهمکاران10
و مطالعات متعدد نشاندادهاست که دانشجویان نیز
آنهانگرانند
اشتباهو دمهیاحتیکشتنبیماردارند .
انسانهاي دیگر به اختالالت روانی

ممکن است همانند
عرضگیآنها


تجربگییابی

کهمبادابیمارانمتوجهبی
و عاطفی مبتال شوندوباعنایتبهیزارشاتمطققین
درامرمراقبتشوند(کونور.)4001دانشجویانتقریباً
در این رابطه و اهمیت تجارب بالینی و اینکه تاکنون
همیشه اولین روز فعالیتهاي یادییري بالینی در
مطالعهاي پیرامون ارتباط اولین تجربهي بالینی با

مطیابالینیجدیدرابهعنوانی رویدادپراسترس

سالمت روان دانشجویان پرستاري در دانشگاه اهواز
آنها،یااستقالل
ایناولینمواجههي  

قلمدادمیکنند.

انجام نشده است ،تصمیم بر انجام ی مطالعهي
ارتقامیدهدویابهعلتترسبیشتر

یادییريآنهارا

مقدماتی با هدف تعیین  وضعیت سالمتروانی
به مربیان وابسته میشوند (یابرسون و همکاران
دانشجویانپرستاري دانشگاه اهواز وارتباطآن با برخی
استرسهایی که دانشجویان در فعالیتهاي

 .)4010
شاخصهاي فردي و اولین تجربهي آموزش بالینی

کننددرکارآموزيهايمختلفمتفاوت


بالینیتجربهمی
یرفتهشد.
یافتههاياوئرمنوالکمن()4001نشاندادکه
است  .
دانشجویاندرکارآموزياطفالبهویژهزماندارودادن

بهکودکاننسبتبهواحدهاي درسیبرنامهریزيویا
مواد و روش کار
ا ول و فنون پرستاري استرس بیشتري را تجربه
اینمطالعهی تطقیقمقطعیوازنوعهمبستگی
1

میکنند(.اویرمنویابرسون. )4003

کارآموزيهاي بالینی ،بخشی اساسی از آموزش


دانشجویان پرستاري است و شناخت تجربیات واقعی
آنان در اینعر ه و آیاهی از مشکالت آموزش بالینی
توسعهي استراتژي آموزش

از دیدیاه آنان ،امکان
فراهممینماید.نتایج

بالینی و ارتقاي کیفیت آموزش را
برنامههاي آموزشی

میدهد که در بین
مطالعات نشان 
تنشزا هستند.

دانشجویان پرستاري ،واحدهاي عملی
درپژوهشیدرسال1322پایانابیانکردکهبراساس
تئوري ارزیابی شناختی تنش ،موارد شناخته شدهي
تنش در تجارب بالینی شامل ترس از اشتباه کردن،
مورد قبول نبودن در نزد مربی و ترس از نارساییها
میباشد (آسمان رفعت و همکاران  .)1924توجه به

مطیاهاي بالینی در ایجاد آمادیی و مهارت در

حرفههايعملکردينظیرپرستارياز
آموزش 

برنامههاي

دیرباز شناخته شده است .تجربیات کسبشده از این
مطیاهابرايدانشجویانپرستاري،خصو اًدانشجویان

مبتديوتازهواردبسیاراهمیتداردوبایدموردتوجه
قرار ییرد (رحیم آقایی و همکاران  .)1922در این
مهمترین عوامل مؤثر در
راستا،باتوجهبهاینکهیکی از 
استعدادهايهمهي دانشجویانازجمله


پرورش
رشد و 
آنها است
دانشجویانپرستاري ،وجود سالمتی روان در 

بود که با هدف تعیین ارتباط سالمت روان با
شاخصهاي فردي و اولین تجربهي آموزش بالینی در

دانشجویان ترم دوم پرستاري کارشناسی پرستاري
دانشکدهي پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

جنديشاپوراهوازدرپایاننیمسالدومتطصیلی سال

23-30انجامیردید.
شرایط پذیرش نمونه در این مطالعه شامل موارد
زیر بود:
 -دانشجويپرستاريشاغلبهتطصیلدردانشگاه
علومپزشکیجنديشاپوردرزمانمطالعهباشد.

 در بدو ورود به دانشگاه توسا هستهي مشاوره بااستفاده از تست GHQ-42از نظر سالمت روان مورد
سنجشقراریرفتهباشد.
هیچیونه تجربهي بالینی قبلی نداشته و واحد
 کارآموزيا ولوفنونپرستاريرایذراندهباشد.
نمونهیی ريبهروشسرشماريبررويدانشجویان
 
پرستاري سال اوبل ( 44نفر) دانشگاه علوم پزشکی
ئهي توضیطاتی
جنديشاپوراهوازانجامشد.پسازارا 

در ارتباط با اهداف پژوهشی ،فرم رضایت توسا
واحدهاي پژوهشی تکمیل شد .در این پژوهش در
مجموعاز 44نفردربدوورودبهدانشگاه 44،نفردر
دومپژوهش،پرسشنامههاراتکمیلکردندو

مرحلهي 


Oermann Marilyn H., Gaberson Kathleen B
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11بررسیارتباطسالمتراوندانشجویان...
وارد مطالعه شدند .ابزار یردآوري دادهها شامل دو
پرسشنامهي مشخصات فردي و نیز پرسشنامهي

سالمت عمومی  42سؤالی ( )GHQ-42بود که در
ورتموافقتدانشجووتکمیلفرمرضایتشرکتدر
پژوهش ،جهت سنجش سالمت روان آنها استفاده
عمومی،پرسشنامهاي است

پرسشنامهي سالمت

یردید.
که در غربالگري اختالالت روانی کاربرد دارد .این
پرسشنامه توسا یلدبرگ در سال 1394ابداع شده
است و هدف از طراحی آن کشف وشناسایی اختالالت
مطیاهاي مختلف بوده است.

روانی در مراکز و 
سؤالهاي پرسشنامه که به بررسی وض روانیفرد در

نشانههایی مانندافکار

ماههي اخیر میپردازد شامل

ی
جنبههایی از رفتار قابل مشاهده

و احساسات نابهنجار و
میباشد .در انتخاب سؤاالت بر روي چهار حوزه کار

شده است .اولین حوزه ،اختالل جسمانی است که در
برییرندهي طیف وسیعی از سؤالهاي به ظاهر عضوي

میباشد .دومین حوزه ،اضطراب و آشفتگی

مشاهدهي عینی

روانشناختی؛سومین حوزه ،رفتار قابل
سؤالهاي مربوطبه اختالل کارکرد اجتماعی

استکه
در اینجا منظور شده استوچهارمین حوزه مربوط به
میباشد.
افسردیی 
نشانههاي جسمانی (سؤاالت1تا  ،)9اضطراب
 
(سؤاالت  2تا ،)14اختالل کارکرد اجتماعی (سؤاالت
 19تا  )41و افسردیی (سؤاالت  44تا  )42را
دربرمیییرد (فراهانی و همکاران .)1921

4
زیرمجموعههاي آن بیانگر ابعاد عالمتشناسی و نه

یافتهمیباشد.چونابعادیامعیارها

تشخیصهايمتمایز

ازیکدیگرمستقلنیستند،بنابراینبرايغربالگري،بهتر
نمرهي کل»کهبیانگراختاللروانیعمومی
استاز« 
است استفاده شود تا نمرات به ورت فردي براي
اختالالت روانی خاص (سایت سایروپروجکت .)9در
همهي سؤاالت عبارت (در
فرم GHQ-42در ابتداي 
ی ماه یذشته)آورده شده است که عالیم را طی ی
میکند(بدین ترتیب
ماه قبل از شروعبیماري بررسی 
در جم آوري اطالعات،استرس ناشی از بیماري اخیر با
نمینماید) .اعتبار
استرس مزمن بیمارتداخل 
subscales
scireproject

پرسشنامه با دو معیار حساسیت و ویژیی سنجیده
نتیجهي مطالعات نشان دادهاستکه متوسا
میشود .

حساسیت پرسشنامه 24 ,GHQ-42در د و متوسا
میباشد (فراهانی و
ویژیی آن برابر با 24در د 
براساس برخی مطالعات (لطفی و
همکاران   .)1921
مشاورهي

هستهي
ازجملهبرنامهي 

همکاران)1921و
نقطهي
دانشجوییمطیاپژوهش،درمطالعهي حاضر 

موارد،نمرهي49بود و بر این اساس

برش یا حد افتراق
باالترین امتیاز منفی24وبرايابعادچهاریانههرکدام
برش،نمرهي1وباالترینامتیازمنفی41در

نقطهي

نظر یرفته شد.درضمن؛اطالعاتآماريونمراتکلی
سالمتعمومیدانشجویانآسیبپذیرپرستاريدربدو

ورود به دانشگاه ،بدون ذکر نام و مشخصات آنها با
رعایت مالحظات اخالقی و مطرمانه بودن اطالعات از
هستهي مذکورکسبیردید(دغاغله .)1930پس از

دادهها ،اطالعات استخراج وجهتتجزیهو
جم آوري 
نسخهي
تطلیل دادهها از برنامهي آماري  (   SPSS
 )11با استفاده از روشهاي آماري تو یفی :فراوانی،
در د ،میانگین و به ورت جداول و نمودار و روش
استنباطی :آزمون  tزوجی و  tمستقل و با ضریب
اطمینان39در داستفادهشدهاست.
یافتهها
دستآمدهازاینمطالعهنشانمیدهدکه

نتایجبه
ازمجموع44نفردانشجويموردمطالعه19،نفر(9391
بهجز ی نفر  49ساله ،سنّ
در د) مؤنث ،بودندکه  
بهجزی 
آنها  
ودیپلمهمهي  

همگیبین 13-41بود 
آنها
نفرکه دیپلم ریاضی داشت تجربی بود .اغلب  
( 9999در د) در خوابگاه دانشجویی اقامت داشتند و
کدامسابقهياشتغالدرخدماتبالینیرانداشتند.


هیچ
تست آماري تی مستقل ،ارتباطی بین هیچکدام از
متغیرهاي مذکور با نمرات  GHQنشان نداد
((.)P>0.05جدول)9-1بررسیپاسخدانشجویانبه
آزمونGHQ42دربدوورودبهدانشگاهنشاندادکه
49در د ( 1نفر) کل دانشجویان مورد ارزیابی (44
عنواندانشجويآسیبپذیرارزیابیشدندکهاز

نفر) 
،به

2
3
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مبنی بر تفاوت معنادار بین سالمت روان و عملکرد
این تعداد 40/29 ،در د ( 9نفر) در حد متوسا و
تطصیلیدانشجویانخوابگاهیوغیرخوابگاهیبوده
4/11در د(1نفر)درحدشدیدبودند.بعدازاولین
تجربهي آموزش بالینی41در د ( 3نفر) از  44نفر

ها،دریروهدانشجویانآسیبپذیرقراریرفتندکهاز


آن
این تعداد 91/4در د (2نفر) در سطح متوسا و
4/9در د(1نفر) در سطح شدید بودند .آزمون آماري
تیزوجیتفاوتآماريمعناداربیننمرات GHQقبل

جدولشمارهي.)9-4

وبعدازکارآموزينشانداد(
بحث
دستآمدهازاینمطالعهنشانمیدهدکه

نتایجبه
از مجموع  44نفر دانشجوي مورد مطالعه 19 ،نفر
( 9391در د) مؤنث ،از نظر سنی بهجز ی نفر 49
ساله همگی بین  13-41سن داشتند و دیپلم همهي
آنها بهجز ی نفرکه ریاضی بود سایر آنها دیپلم

تجربی داشتند .اغلب آنها (9999در د) در خوابگاه
دانشجویی اقامت داشتند و هیچکدام سابقهي اشتغال
در خدمات بالینی نداشتند .تست آماري تی مستقل
ارتباطی بین هیچکدام از متغیرهاي مذکور با نمرات
 GHQنشان نداد (( .)P>0.05جدول })9-1در
مطالعهي ادهم و همکاران ( )1929نیز که وضعیت

سالمتروانیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیاردبیل
با استفاده از آزمون سالمت روان  GHQ-42مورد
ارزیابی قرار یرفت ،از نظر اختالالت روانی بین
دختروپسررابطهيآماريمعنادارمشاهده

دانشجویان
نشد ) .(p>0.05اما در مطالعهي لطفی و همکاران
( )1921که در آن دانشجویان رشتههاي مختلف
دانشگاه علوم پزشکی یزد مورد بررسی قرار یرفتند
موارد

رابطهي معناداري بین جنسیت و
یافتهها  ،

مشکوک به اختالل روانی نشان داد .از نظر شاخص
مطلسکونت،اخوانتفتیوولیزاده()1923پژوهشی

با هدف ارزیابی سالمت روان و عملکرد تطصیلی
دانشجویاندانشگاهتهرانومقایسهيآندربدوورودو

پایان دورهي تطصیلی و همچنین مقایسهي وضعیت
بهداشتروانیوعملکردتطصیلیدانشجویانخوابگاهی
وغیرخوابگاهیانجامدادند.دراینپژوهش،دانشجویان
ورودي سال  1993در زمان انجام پژوهش در پایان
دورهي تطصیلی خود بودهاند .یکی از فرضیات آنها


فرحبخش و
است که این فرضیه تأیید نشده است  .
همکاران ( )1921پژوهشی با هدف تعیین ارتباط
بهداشترواندانشجویان با برخی متغیرهاي فردي  و

تطصیلیانجامدادند.
پرسشنامهاي که

دادههاي مورد نیاز ،
براي یردآوري 
جمعیتشناختی و

حاوي سؤاالت مربوط به ویژیی 
هاي
مقیاس سالمت)(MHSبود ،مورد استفاده قرار یرفت.
یافتههاي پژوهش نشان داددانشجویانیکه سن
بررسی 
آنان کمتر از  40سال است نسبت به دانشجویانی که
سن آنان بین  41و 44سال است از سالمت روانی
بهتري برخوردارهستند.
که
میسازد 

نتایج تطقیق همچنین روشن
دانشجویان سال سوم در مقایسهي با دانشجویان
سالمتروانی کمتري

سالهاي اول ،دوم و چهارم از

برخوردار هستند.نتایجبیانگرایناستکه دانشجویان
سالمتروانی کمتري برخوردار

سالهاي باالتر از

هستند .نتایج تطقیقهمچنین اشاره به آن داشت که
بین سکونتدانشجویان در خوابگاه ،منزل شخصی و یا
رابطهاي وجود ندارد .به

اجارهاي با سالمتروانی آنان

مقایسهي سالمت روانی دانشجویان پسرودختر

عالوه،
رابطهي معناداري بین جنسیت و

نشان داد که
سالمتروانی وجود ندارد .نتایج مطالعهي حاضر با

یافتههايفوقهمخوانیدارد ،امادرارتباطبااحساس

آنها نسبت به کارآموزي قبل ،حین و بعد از آموزش

بالینی ،نتایج مطالعهي حاضر نشان داد که ارتباط
معناداري بین سالمت روان و احساس مثبت یا منفی
آنهاقبلازکارآموزيوجوددارد(.)p<0.5

مطاسبهي نمرات کسبشده از نظر مشکالت


جسمی سالمت روان ،بیانگر این است که  49در د
دانشجويموردمطالعهآسیبپذیرواز

(10نفر)از 44
این تعداد  4نفر در سطح شدید؛ از نظر اضطراب و
آسیبپذیرکه بودند

بدخوابی نیز حدود 49در د 
شدیدبودهاند.از

4/9در د ازاینتعداد1(،نفر)درحد
لطاظاختالالتعملکرداجتماعیوافسردیی،بهترتیب

94/9در د و 49/9در د در ردهي دانشجویان
آسیبپذیر قرار یرفتند ،ولی هیچکدام عالیم شدید را
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نشاندادکه90/1در دکلدانشجویانموردارزیابی،
نداشتند .نتایج ادهم و همکاران ( )1929در اردبیل
داراياختالالتروانیبودندکهازاینتعداد19/4،
نشانداددربعدنشانههايجسمانی9/1در د،

وبیخوابی 9/4در د ،عملکرداجتماعی9/4
اضطراب 
در د و افسردیی شدید 4در د دانشجویان مشکل
داشتند همچنین بر اساس نقطهي برش 9/44 ،49
در ددانشجویانمشکوکبهاختاللروانیبودند.
یافتههايبهدستآمده
مطابقجدولشمارهي( )4-9


ازبررسیپاسخدانشجویانبهآزمونGHQ42دربدو
ورودبهدانشگاه نشاندادکه 49در د( 1نفر) از کل
دانشجویان مورد ارزیابی ( 44نفر) ،بهعنوان دانشجوي
آسیبپذیرارزیابیشدندکهازاینتعداد40/29،در د

( 9نفر)درحدمتوساو 4/11در د( 1نفر)درحد
شدید بودند .بعد از اولین تجربهي آموزش بالینی
نفرآنها،در یروهدانشجویان

41در د (3نفر)از 44
آسیبپذیرقراریرفتندکهازاینتعداد91/4در د(2
نفر)درسطحمتوساو4/9در د (1نفر)شدیدبودند.
آزمون آماري تیزوجی تفاوت آماري معناداري بین
نمراتGHQقبلوبعدازکارآموزينشانداد.بهاین
نظرمیرسدکه


ینآموزشبالینیبه
معناکهپسازاول
هاافزایشمییابد.پژوهش بویل


پذیريآن

شدتآسیب
(بویل) در سال ( )1331نشان داد که دانشجویان
کارشناسی پرستاريتقریباً سطح باالیی از تنیدیی را
بهطور کلیشیوع عالیم روانی باالتر
مینمایند و 
تجربه 
میشود وجود داشت .حتی
از آنچه در عموم افراد دیده 
در بعضی از دانشجویان عالیمیوجود داشت که نشان
میداد آنان در معرض خطر بیماري روانی هستند

یافتههاي ی تطقیق
(دبیریان و همکاران  .)1924
عمیقتر تجربیات دانشجویان

کیفی با هدف درک
پرستاري در این زمینه،حکایتازاینداردکه تقریباً
تمامی دانشجویاناسترس را در حین تمرینات بالینی
تجربهمینمایند.ترس از دمه به بیمار یکی از

خود
کنندهي استرس بود کهتوسا دانشجویان

علل ایجاد
مطرح یردید( الطیانوآرمات.)1929

مطالعهاي با هدف

رضایی و همکاران ( )1929
مقایسهي سالمترواندردانشجویانسالاولوآخر

یافتههايبهدست
دانشکدهيپرستاريآملانجامدادند .

آمدهازبررسیپاسخدانشجویانبهآزمون GHQ 42

در ددرسالآخرو 94/1در ددرسالاولدانشگاه
میانگیننمراتکسبشدهاز

مشغولبهتطصیلبودند.
نظر مشکالت جسمانی ،افسردیی و اضطراب در
دانشجویان سال آخر باالتر بوده است و دانشجویان
مذکوردرمقایسهبادانشجویانسالاولدر دباالتري
از اختالالت مذکور را نشان دادند ( .)P>0/09یرچه
سالمترواندانشجویان

ازمطالعاتاشارهشده،

هیچکدام

در بدو ورود و مقایسهي آن با پس از اولین تجربهي
بااینحال،نتایج
بالینیموردارزیابیقرارندادهبودند؛  
مطالعهي حاضر به نوعی در راستاي یافتههاي قبلی

میباشد،چراکهتغییراتایجادشدهدرسالمتروانرا

در طول تطصیل و تجارب طوالنیتر بالینی نشان
میدهد.الزماستبهخاطرداشتکه آموزش بالینی 

نیمی از زمان آموزشی دوران تطصیلی دانشجویان
پرستاري و مامایی را تشکیل میدهد .آموزش بالینی
فر تی را براي دانشجو فراهم میسازد تا دانشنظري
را به مهارتهاي ذهنی ،روانی و حرکتی متنوعی که
براي مراقبت از بیمارضروري است ،تبدیل نماید.
برنامهي آموزشی را

در واق ،آموزش بالینیمبناي
طوريکه هرچه آموزش بالینی

میدهد 
به
تشکیل 
مناسبتري

پربارتر باشد ،آموزش با شتاب و کیفیت
علیرغم این موضوع ،مطالعات
پیش خواهد رفت .
مختلف نشان داده است که وجود مشکالت متعدد از
جمله ناهماهنگی بین دروس نظري و کار بالینی،
مشخصنبودن اهداف آموزش بالینی ،مطیا پرتنش
تجربهتر براي حضور
بیمارستان ،تمایل کمتر مربیان با 
ارزشیابیها

مطیاهاي آموزش بالینی ،واقعی نبودن

در
و نیز کمبود امکانات رفاهی و آموزشی از جمله موان
ایندوره بوده است (عابدینی و
دستیابی به اهداف 
همکاران.)1929
نتیجهگیری
العهي کوچ و در
هرچند این پژوهش ،ی مط 
مطدودهي ی دوره تطصیلی میباشد و الزم است تا

مشابهانجامشودتابهطور

اینمطالعهدرچنددورهي 

قاط تر بتوان نتایج آن را تعمیم داد  ،اما با توجه به
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نتایجمطالعهي حاضر،دانشجویانپرستاريپساز

آسیبپذیرتر

اولینتجربهيبالینی،ازنظرسالمتروان


انجامبرنامههايمناسببرايایجادجوببا

میشوند،لذا 

استرس کمتر در مطیا بالینی ،امري ضروري بهنظر
رسدوعالوهبرغربالگريدانشجویانآسیبپذیر،در


می
بدوورودبهدانشگاه،پیگیريوانجامغربالگريمجدد
آنها بالفا له پس از اولین آموزش بالینی نیز جهت
کاهش مشکالت و آشفتگیهايروانی  اجتماعی در
پرستاريپیشنهادمیشود.

دانشجویانرشتهي


جدول شمارهی :1توزی فراوانیواحدهايموردپژوهشبرحسبمشخصاتفردي
بخش

جنس

سکونت

دیپلم

مشخصات
فردی

مؤنث

مذکر

جراحی

داخلی

تجربی

غیر
تجربی

خوابگاهی

غیر
خوابگاهی

فراوانی

19

3

11

11

41

1

19

4

در د

93/1

40/3

90

90

39/9

4/9

99/9

3/1





مقایسهوضعیتسالمتروانواحدهايموردمطالعهباتوجهبهنمرهيکلسالمتروانی

جدول شمارهی :2
قبلوپسازاولینتجربهيآموزشبالینی


GHQ total

خفیف 0-29

متوسط 24-43

شدید 00-44

جمع

فراوانیودر دبدوورود

)99(12

)40929(9

)4911(1

)100(44

)9391(19

)9194(2

)499(1

)100(44

فراوانیودر دپساز
ینتجربهيبالینی

اول
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Relationship of mental health nursing students with the first Clinical
education experience
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Abstract:
The first day of clinical education activities in a new clinical environment are
almost always considered as a stressful event for nursing students. This study
conducted to detection mental health nursing students and its relationship with
some individual indicators and the first clinical education experience. In this
cross – correlation study, sampling was in the census on 24 first year nursing
students (arrival to nursing school and end of second semester) in Ahvaz
Jundishapour University of Medical Sciences. 22 people completed
questionnaires were enrolled. Data collection instruments included demographic
and General Health Questionnaire (GHQ-28) respectively. After data collection,
data extract and analyze by using of descriptive statistics and inferential methods:
paired t test and independent t test. The results of present study showed no
association between any of the profile with GHQ scores (P> 0.05).But the results
indicated an association between positive or negative feeling pre-clinical
education experiences and mental health. Students responses to test the GHQ-28
on arrival, showed that 25% percent (6) of all studied students (24people), were
assessed as vulnerable students, After the first experience of clinical education,
41% (9) of 22 of them were diagnosed as the vulnerable students group. Statistic
analysis showed significant difference between the GHQ scores before and after
training. Regarding to obtain findings, nursing students become more vulnerable
for mental health after the first clinical training. It seems necessary, do some
good programs to make training less stressful atmosphere in the clinical
environment.
Key words: mental health, clinical experience, nursing student.
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