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  چکیده

،  رل، كنت شغلي  هاي تنيدگي  ارتباط  در اين.  است  نموده  خود جلب  را به  زيادي  توجه  امروزه  صنعتي  در جهان  تنيدگي  موضوع : مقدمه

  عوامل زايي تنش  درجه  تعيين:  هدف. آور است تنيدگي  از مشاغل  نيز يكي  پرستاري  آموزش. دارد  ويژه  اهميتي  آن  و مديريت  مهارت

 . پرستاري  در مربيان  شده  كار گرفته  به  اي مقابله  هاي و روش  پرستاري  نظري  آور آموزش تنيدگي

از   با استفاده  دهي ، خود گزارش اطالعات  گردآوري  و روش  است  گروهي  و يك  توصيفي  مطالعه  يك  پژوهش  اين:  پژوهش  نوع

 . است  بوده  پرسشنامه

  داده  شركت  و در پژوهش  ، انتخاب اي طبقه  روش  به  و مامايي  پرستاري  هاي دانشكده  زن  پرستاري  نفر از مربيان ٩٦تعداد :  نمونه

 .شدند

، » درس  در كالس  تعداد زياد دانشجويان«، » آموزشي  و تجربه  تدريس  آمادگي  فقدان»  نظري  آور آموزش تنيدگي  عوامل  ر بيند:  نتايج

جديد و   با علوم  مطابق  اي حرفه  دانش  سطح  حفظ«و » هستند  متفاوت  كاري  هاي و ارزش  از نظر عادات  كه  با كساني  كار كردن«

ايجاد ابتكارو »  به  مربوط  زايي  تنش  درجه  كمترين. اند داده  خود اختصاص  را به  زايي تنش  درجه  باالترين  ترتيب  به»  يا حرفه  پيشرفت

 .  است  بوده»  فردي  تحصيلي/   علمي  در زمينه  با دانشجويان  مشاوره«و »  درسي  مطالب  در ارائه  نوآوري

كند  روبرو مي  را با مشكل  آموزشي  اهداف  تحقق" بعضا  كه  پرستاري  نظري  آور آموزش  تنيدگي  واملع  به  عنايت:  گيري و نتيجه  بحث

  .  است  ضروري

  

   .پرستاري  نظري  آور آموزش تنيدگي  آور، عامل تنيدگي  ، عامل تنيدگي:  كليدي  هاي واژه

  
   

                                                 
  )مولف مسئول(كارشناس ارشد پرستاري ∗
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   مقدمه

. شود مي  تنيدگي  باعث  بسياري  امروز عوامل  در جهان   

  افراد شغل  در زندگي  تنيدگي  داليل  ترين از عمده  يكي  وليكن

آور باشد  تنيدگي  است  ممكن  هر شغلي). ١٣٧٦كوشيار (  است

  و آموزشي  ، پزشكي انساني  ارتباط  در آن  كه  مشاغلي  وليكن

  در مشاغل. باشد مي  همراه  بيشتري  با تنيدگي  است  مطرح

  ويژه  هاي و آمادگي  با افراد مختلف  رويارويي  ليلد  به  آموزشي

  آموزش). ١٣٧١لوپيرلو، (وجود دارد   تنيدگي  تدريس  براي

  و از مشاغل  نيست  مستثني  قاعده  نيز از اين  پرستاري

: نويسد مي Williams( 1989). شود مي  آور تلقي تنيدگي

  انتشار دانشو   ، انتقال دار آفرينش عهده  پرستاري  مربيان

  و تحقيق  باليني  ، آموزش نظري  حيطه آموزش  در سه  پرستاري

  لزوماً منجر به  ها و وظايف تعدد حيطه  هستند و اين

  معتقد است) ١٣٧٦(  ميرصدرايي  عقيده  به. شود مي تنيدگي

دو   پرستاري  آموزش  آور بودن تنيدگي  مهم  از داليل  يكي

  و آموزش  نظري  آموزش  فعاليتهاي  ييعن  آن  بودن  اي جنبه

خود را   خاص  از آنها مشكالت  هر يك  كه  است  باليني

  آموزش  دهد كه مي  نشان  نويسنده  اين  مطالعه  نتايج.  داراست

گردد بسيار   توام  با كار باليني  كه  هنگامي  ويژه  به  پرستاري

  توافق  ضمن  يپرستار  درصد از مربيان ٨٣و   آور است تنيدگي

  آور آموزش تنيدگي  عامل  زياد را مهمترين  كاري  نظر، حجم

  پيرامون )١٣٧٠(برومند  مطالعه .اند دانسته  پرستاري

  از ديدگاه  پرستاري  نظري  آور آموزش تنيدگي  هاي موقعيت

  از مربيان  از نيمي  بيش  براي  داد كه  نشان  پرستاري  مربيان

در   شده  مطرح  هاي موقعيت  كليه) درصد ۷۳/۵۴(  پرستاري

  را داشته  زايي تنش  رجهد  باالترين  پرستاري  نظري  آموزش

افراد   انگيزش  عنوان  تواند به مي  كم  ميزان  به  تنيدگي.  است

زياد   ميزان  و بهبود عملكرد قلمداد شود اما به  افزايش  جهت

كــار را   و كيفيت  ريو گذارد و بهره مي  بجاي  معكوس  عواقب

). ١٣٧٦،  فقيه(دهد  مي  را افـزايش  و بـروز حـوادث  كـاهش

  درصد بيماريها از تنيدگي ٩٠حدود   كه  است  شده  زده  تخمين

: نويسد مي) ١٣٧٤(  ميشل). ١٣٧٥،  جيوتي(گيرند  مي  سرچشمه

  كاركنان  هدر رفته  به  كاري  ساعات  درصد از تمام ٧٥تقريبا 

  با تنيدگي  در ارتباط  كه  است  و حوادثي  بيماري  ، بدليل لتدو

 .شوند ايجاد مي

  مربيان  دهد كه مي  نشان  ذكر شده  مطالب  به  توجه   

  آور بسياري تنيدگي  با عوامل  نظري  آموزش  در حيطه  پرستاري

آنها تاثير سوء   و روان  تواند بر جسم مي  هستند كه  مواجه

  ، كيفيت و رواني  جسمي  در تعادل  بر اختالل  عالوه و  گذاشته

  عوامل  به  عنايت  بنابراين. دهد  را كاهش  آنان  آموزشي كار

  اهداف  بعضاً تحقق  كه  پرستاري  نظري  آور آموزش تنيدگي

  اين.  است  كند ضروري مي  مواجه  را با مشكل  آموزشي

آور  تنيدگي  عوامل  زايي شتن  درجه  منظور تعيين  نيز به  پژوهش

  سوال  اين  به  پاسخگويي  و در جهت  پرستاري  نظري  آموزش

  نظري آور آموزش تنيدگي  عوامل  زايي تنش  درجه"   كه

 .  است  گرفته  انجام" ؟ است  اندازه  چه  پرستاري  درمربيان

 مواد و روشها 

  كه  تاس  گروهي  و يك  توصيفي  مطالعه  يك  پژوهش  اين 

  پرستاري  هاي دانشكده  زن  پرستاري  نفر ازمربيان ٩٦در مورد 

و   داشته  پرستاري  آموزش  سابقه  سال  يك  حداقل  كه  و مامايي

  شده  اند انجام داشته  اشتغال  پرستاري  نظري  دروس  آموزش  به

  بدين.  است  دهي  خود گزارش  اطالعات  گردآوري  روش. است

.  است  شده  استفاده  بخش ٢بر   مشتمل  اي پرسشنامهمنظور از 

  فردي  مشخصات  پيرامون  سوال ١٢  حاوي  اول  بخش

و   گرديده  پژوهشگر تدوين  توسط  كه  مورد پژوهش  واحدهاي

و  Waddle توسط  شده  ابزار تهيه  ترجمه  دوم  بخش

Goldenberg (1990) در   بسيار جزئي  تغييرات  كه  است

آور  تنيدگي  مورد عوامل ١٣  و شامل  است  شده  داده  آن

  درجه. باشد آنها مي  زايي تنش  و درجه  پرستاري  نظري  آموزش

  مقياس  صورت  به  نظري  آور آموزش تنيدگي  عوامل  زايي تنش

  تا حداكثر درجه) ١(  زايي تنش  درجه  ، از حداقل اي درجه ٥

  .    است  شده  بندي طبقه) صفر(  زا نيست تنش و )٥( زايي تنش
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  مورد پژوهش  واحدهاي  رضايت  و جلب  از انتخاب  پس

  آن  در شروع  كه  اطالعات  پژوهشگر ابزار گردآوري  توسط

  آن  تكميل  و شيوه  پژوهش  اهداف  به  راجع  كافي  توضيحات

شد و از آنها   ارائه  مورد پژوهش  واحدهاي  بود به  شده  داده

  پرسشنامه  از دريافت  پس  هفته  يك  مدت  طي  شد كه  ستهخوا

را   هستند آن  تنيدگي  كمترين  متحمل  كه  فراغت  در زمان

  محل پژوهش  كنند و پژوهشگر در موعد مقرر به  تكميل

  كرده  آوري را جمع  مربوطه  هاي و پرسشنامه  نموده  مراجعه

  اول  با بخش  در ارتباط  شپژوه  نتايج  به  دستيابي  براي.  است

و   مطلق  فراواني  توزيع  مانند جداول  از آمار توصيفي  پرسشنامه

  معيار استفاده  و انحراف  ، ميانگين ، دو بعدي بعدي  يك  نسبي

  پرسشنامه  دوم  با بخش  مرتبط  هاي يافته  بررسي  شد و براي

  نظري  آموزش آور تنيدگي  عوامل  زايي تنش  درجه  تعيين  يعني

) درصد(  معيار و نسبت  ، انحراف ميانگين  از محاسبه  پرستاري

  .گرديد  استفاده

نفر  ٩٦  از مجموع  داد كه  نشان  پژوهش  نتايج     نتايج 

 درصد ٢/٨٠درصد مجرد،   ٨/١٩  مورد پژوهش  واحدهاي

درصد فاقد فرزند،  ٦/١٥فرزند و  ٢  درصد داراي٨/٤٦، متاهل

درصد  ٤/٩ارشد و   كارشناسي  مدرك  ـد دارايدرص ٦/٩٠

  درصد عضو هيات ٢٥/٨١،  كارشناسي  تحصيلي  مدرك  داراي

  آنها حداقل  سني  ، دامنه علمي  درصد غيرهيات ٧٥/١٨،  علمي

و   سال ٧/٤٠آنها   سني  و ميانگين  سال ٥٦و حداكثر  ٣٠

 سال ٤٥ـ٤٩  سني  در گروه) درصد ٢/٢٩(درصد   بيشترين

  تحصيلي  تعداد واحد آنها در هر ترم  ميانگين. قرارداشتند

،  ســال ١/١٤آنها   كار آموزشي  سابقه  واحد، ميانگين ٤/١٢

  و جراحي  داخلي  از گروه) درصد ٢٦(  درصد آنان  وبيشتــرين

مادر و   بهداشت  از گروه) درصد ٢/٦(درصد آنها   و كمترين

  در مقطع  پرستاري  اندرصد مربي ٧/٦٧. اند بوده  كودك

  در مقطع  بر تدريس  عالوه  درصد آنان ٣/٣٢و   كارشناسي

كنند و  مي  ارشد نيز تدريس  كارشناسي  ، در مقطع كارشناسي

  و فقط  اجرايي  مسئوليت  آنها فاقد هر گونه ٣/٨٣  در نهايت

  مربوط  نتايج. اند بوده  اجرايي  مسئوليت  درصد آنها داراي ٧/١٦

  نظري  آور آموزش  تنيدگي  عامل ١٣  زايي  تنش  درجه  به

  . است  شده  خالصه ١  شماره  در جدول  پرستاري

   گيري ونتيجه  بحث 

آور  تنيدگي  عوامل  از بين  داد كه  نشان  پژوهش  اين  نتايج   

»  آموزشي  و تجربه  تدريس  آمادگي  فقدان«،  نظري  آموزش

  درجه  بيشترين ٣/٥٦  زايي تنش  درجه  با ميانگين) ١١مورد (

  تعداد زياد دانشجويان«آور  تنيدگي  و عوامل  را داشته  زايي تنش

، ٣/٣٧  زايي تنش  درجه  با ميانگين) ١مورد (»  درس  در كالس

  كاري  و ارزشهاي  از نظر عادات  كه  با كساني  كار كردن«

و  ٣/٢٩  زايي تنش  درجه  با ميانگين) ١٣مورد (» هستند  متفاوت

  جديد و پيشرفت  با علوم  مطابق  اي حرفه  دانش  سطح  حفظ«

  نيز به ٣/١٨  زايي تنش  درجه  با ميانگين) ١٠مورد (»  اي حرفه

  عوامل. اند برخوردار بوده  بااليي  زايي تنش  از درجه  ترتيب

»  درسي  مطالب  در ارائه  ايجاد ابتكار ونوآوري«آور  تنيدگي

 تحصيلي/   علمي  در زمينه  با دانشجويان  مشاوره«و ) ٢مورد (

  كمترين ١/١٧  زايي تنش  درجه  با ميانگين) ٤مورد (»  فردي

) ١٣٧٠(برومند   پژوهش  نتايج. اند را داشته  زايي تنش  درجه

  با موقعيتهاي  در رابطه  پرستاري  مربيان  نظرات  پيرامون

  موقعيتهاي  داد كه  نيز نشان  نظري  آور آموزش تنيدگي

  به  مربوط  عوامل  حيطه ٤در   نظري  آور در آموزش تنيدگي

  به  مربوط  ، عوامل مربي  به  مربوط  ، عوامل آموزشي  ريزي برنامه

شوند و  مي  بندي طبقه  دانشجويان  به  مربوط  و عوامل  مديريت

  درسي موضوعات  تدريس ، درسي  تعداد زياد واحدهاي  شامل

    محوله  دروس  ، آموزش درسي  ، تغيير موضوعات مختلف

،  كم  و ساعات  درسي  زياد مطالب  ، حجم گروهي  بصورت

  ناكافي  و مهارت  ، دانش با همكاران  مشترك  امتحانات  اجراي

 ، واگذار شده  دروس  به  عالقه  ، عدم درسي  مـوضوع  در زمينه

،  مطالعه  فرصت  ، فقدان محوله  دروس  دريسدر ت  تجربه  فقدان

   ، تعداد زياد دانشجويان مناسب  آموزشي  منابع  به  دسترسي  عدم
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  ميانگين و انحراف معيار درجه تنش زايي عوامل تنيدگي آور آموزش نظري در مربيان پرستاري دانشكده هاي پرستاري: جدول شماره 

  )n=٩٦(و مامايي شهر تهران 

  ميانگين درجه   عامل تنيدگي  فردي

  تنش زايي

  انحراف معيار

  ۱۰/۱  ۳۷/۳  تعداد زياد دانشجويان در كالس درس  ۱

  ۹۰/۰  ۷۱/۱  ايجاد ابتكار و نوآوري در ارائه مطالب درسي  ۲

  ۹۰/۰  ۰۵/۲  تامين انواع نيازها و شيوه هاي يادگيري دانشجويان  ۳

  ۸۰/۰  ۷۱/۱  ، فردي مشاوره با دانشجويان در زمينه علمي، تحصيلي  ۴

  ۹۳/۰  ۱۲/۲   آموزش دانشجويان پذيرفته شده با نمرات پايين  ۵

  ۰۹/۱  ۶۱/۲  دانشجويان مردود شده) ارتقاء(نگه داشتن   ۶

  ۱۷/۱  ۸۴/۱  شركت در بازنگري، تغيير و ارزشيابي برنامه ها  ۷

  ۰۱/۱  ۴۰/۲  متحاناطرح سواالت مناسب براي   ۸

  ۰۴/۱  ۲۶/۲  به موقع دادن نمرات  ۹

  ۱۷/۱  ۱۸/۳  ا علوم جديد و پيشرفته حرفه ايبحفظ سطح دانش حرفه اي مطابق   ۱۰

  ۳۳/۱  ۵۶/۳  فقدان آمادگي تدريس و تجربه آموزشي  ۱۱

  ۷۶/۳  ۷۹/۲  تحت فشار بودن براي اخذ درجه دكترا  ۱۲

  ۱۵/۱  ۲۹/۳  كار كردن با كساني كه از نظر عادات و ارزشهاي كاري متفاوت هستند  ۱۳

  

  ، عدم نامناسب  آموزشي  ، فضاهاي درس  در كالس دن نبو

  ، رفتارهاي در دانشجويان  مطالعه  انگيزه  ، علمي  وجود امتيازات

  اي حرفه  حدود وظايف  نبودن  و مشخص  دانشجويان  نامناسب

  پژوهش  نتايح  با برخي  مطالعه  اين  هاي يافته. باشد مي

  ميــزان  اي مقـايسه  رسيبر»  عنوان  تحت) ١٣٧٦(  ميرصدرايي

  مطابقت»  زن  و دبيران  پرستاري  در مربيان  واكنشي  افسردگي

تعداد زياد «داد   نيز نشان  پژوهش  اين  نتايج  بطوريكه. دارد

  عمده  از عوامل»  درس  در كالس  آموزان دانش/   دانشجويان

  نتايج. دباش مي  زن  و دبيران  پرستاري  در مربيان  بروز تنيدگي

داد   نيز نشان ) Waddle (1990و  Goldenberg  تحقيق

  دانشجويان) ارتقاء(  داشتن  نگه»  پرستاري  مربيان  براي  كه

و   از نظر عادات  كه  با كساني  كار كردن«، و  مردود شده

  عوامل  مهمترين  ترتيب  به» هستند  متفاوت  كاري  ارزشهاي

را   بااليي  زايي تنش  و درجه  ودهب  نظري  آور آموزش تنيدگي

  بيان  توان مي  نهايي  نتيجه  بعنوان  پژوهش  در اين. كنند ايجاد مي

وجود   زيادي  عوامل  پرستاري  نظري  در آموزش  كه  داشت

ايجاد   تنيدگي  پرستاري  مربيان  موارد براي  در بسياري  دارند كه

  تجربهو تدريس  آمادگي  فقـدان«آور  دگيتنيــ  عامل. كنند مي

قرار   نظري  آور آموزش دگيتني  درصدر عوامل» آموزشي

  بصورت  پرستاري  نظري  دروس  اگر آموزش  بنابراين.دارد

  آموزشي  با تجربه  پرستاري  مربيان  شود، يعني  انجام  گروهي

  كمتر به  آموزشي  با تجربه  پرستاري  با مربيان  بيشتر همگام
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  اين  زايي تنش  بپردازند يقيناً از درجه  نظري  سدرو  آموزش

نيز قادر خواهند   جوان  پرستاري  شود و مربيان مي  كاسته  عامل

  امر آموزش  به  بيشتري  با آرامش  كافي  تجربه  بود با كسب

را ارتقاء   پرستاري  بپردازند و آموزش  پرستاري  دانشجويان

  تواند مورد استفاده مي  پژوهش  اين  هاي يافته  در نهايت. دهند

  قرار گيرد تا با آگاهي  پرستاري  آموزش  ريزي برنامــه  مديران

  كه  نظري  در آموزش  آور بالقوه تنيدگي  و عوامل  از منابع

  را تحت  پرستاري  آموزش  اهداف  و در نتيجه  پرستاري  مربيان

  اين  يا كاهش  حذف  جهت  الزم  هاي دهد زمينه تاثير قرار مي

را   از تنيدگي  عاري  شغلي  سازند و محيط  را فراهم  عوامل

  .نمايند  آنها فراهم  براي
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STRESSORS OF NURSING THEORETICAL EDUCATION 
 

Keighobady, S. MS1 Salemi, S.MS2 Resadi, M.MS2 Mahmoodi, M. Ph.D3 
 
 
 
ABSTRACT 
Background: The subject of stress, is an important issue in today's industrial world. In 
this relation occupational stress, is one of special concern and nursing education is 
one of stressful occupation.  
Objective: To determine the degree of tension produced by stressful factors in 
theoretical nursing education on nurse education. 
Design: This was a descriptive study. Information were obtained through self 
reporting questionnaire. 
Samples: 96 female nurse education from nursing and midwifery schools in Tehran 
were selected randomly. 
Results: The findings showed that the ''poor theorical preparation'' and '' lack f 
teaching experiences'' and the '' large number of students in class'' ''working with 
people with different values'' and '' maintaining professional knowledge in 
accordance to advancement of profession'' had the highest degree of tension for nurse 
educators.  
Conclusion: The finings showed that from stressful factors related to theoretical 
education ''poor theoretical preparation'' and ''lack of teaching experiences'' had the 
highest level of tension, and ''creativeness, and presenting course conent'' and also 
''student conselling'' had the lowest tension for nurse educators.  
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