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Abstract
Introduction: Nursing students are always exposed to various stresses, including educational, family, social
and economic issues, which may have adverse effect on their academic performance and mental health. The
purpose of this study was to investigate the effect of stress management on nursing students stress in their
first clinical experience.
Methods: This quasi-experimental study was done in Arak University of Medical Sciences in 2016.
Students entering first semester were considered as control group and second semester entrance as the
experimental group. Totally 48 students entered the study by census method. The intervention group
received the intervention (a 2-day stress management education for 4 hours). The control group did not
receive any intervention. Stress was assessed in the two groups, four days before and at the end of the clinical
experience using DASS 21. Data were analyzed by SPSS 21, using independent t test, paired t test, MannWhitney and Wilcoxon.
Results: Results showed that after the intervention, there was no significant difference in the mean score
of anxiety and depression between the two groups (P = 0.492 and P = 0.057 respectively). But the mean
score of stress after the intervention had significant difference between intervention and control groups (6.0
(5.4 and 13.08 (11.12 respectively, P = 0.008).
Conclusions: The results show the effectiveness of stress management on the stress experienced by nursing
students in their clinical education. It is suggested that stress management programs be considered for
students before and during their clinical education.
Keywords: Clinical Education, Nursing Student, Stress, Anxiety, Depression, Stress Management
© 2018 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

مقاله پژوهشی

نشریه آموزش پرستاری
مهر و آبان  ،7931دوره  ،1شماره 4

DOI: 10.21859/jne-07043

تأثیر مدیریت استرس بر افسردگی ،اضطراب و استرس دانشجویان پرستاری در
اولین تجربه بالینی
محبوبه سجادی

1

 ،مریم ابراهیم آبادی

*،2

 ،شراره خسروی

رفیعی

3

 ،خاطره سیف

4

 ،فاطمه

5

 8استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 2کارشناسی ارشد پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 3استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 4کارشناسی ارشد روانشناسی ،اداره مشاوره و سلامت روان ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 5مربی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران

* نویسنده مسئول :مریم ابراهیم آبادی ،کارشناس ارشد پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی اراک ،اراک ،ایران .ایمیل m.ebrahimabadi@arakmu.ac.ir
تاریخ پذیرش مقالهXXX :

تاریخ دریافت مقالهXXX :
چکیده

مقدمه :دانشجویان پرستاری در معرض استرسهای گوناگون از جمله مسائل آموزشی ،خانوادگی ،اجتماعی و اقتصادی قرار دارند که
میتواند در عملکرد تحصیلی و سلامت روانی آنها تأثیر نامطلوب داشته باشد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استرس بر
میزان افسردگی ،اضطراب و استرس در اولین تجربه بالینی دانشجویان پرستاری است.
روش کار :مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال  8335در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است .دانشجویان ورودی مهرماه به
عنوان گروه کنترل و دانشجویان ورودی بهمن به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شدند .مجموع دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش
 41نفر بود که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند .گروه آزمون ،مداخله (آموزش مدیریت استرس 4 ،ساعت طی  2روز) را دریافت
نمودند .گروه کنترل مداخلهای دریافت نکردند .میزان افسردگی ،اضطراب و استرس در دو گروه 4 ،روز قبل از کارآموزی و بعد از پایان
کارآموزی با استفاده از مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس  )DASS 21( 28بررسی شد .تحلیل دادهها با استفاده از  SPSSنسخه
 28و آزمونهای تی مستقل ،تیزوجی ،من-ویتنی و ویلکاکسون انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،میانگین نمره اضطراب و افسردگی پس از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت (به ترتیب با
 P = 0/432و  .)P = 0/050اما میانگین نمره استرس پس از مداخله در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری کاهش
یافت (به ترتیب  6/0 ،5/4و  83/01( 88/82با .)P = 0/001
نتیجه گیری :نتایج حاکی از اثربخشی برگزاری مدیریت استرس بر میزان استرس دانشجویان میباشد .پیشنهاد میشود که قبل و
حین آموزش بالینی ،برنامههای مدیریت استرس برای دانشجویان درنظرگرفته شود.
کلیدواژهها :آموزش بالینی ،دانشجوی پرستاری ،استرس ،افسردگی ،اضطراب ،مدیریت استرس
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
[ .]8شرایط استرسزا برای هر فردی رخ داده و دانشجویان به ویژه
دانشجویان پرستاری نه تنها از این امر مستثنی نیستند [ ،]2بلکه به

ورود به دانشگاه در زندگی جوانان ،مقطعی بسیار حساسی است که
غالباً در روابط اجتماعی و بین فردی آنها تغییرات زیادی ایجاد میکند
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برای مراقبت هرچه بهتر از بیمار و اینکه پژوهشی به این شکل در
دسترس پژوهشگران قرار نگرفت ،لذا مطالعه حاضر بـا هدف تعیین
تأثیر مدیریت استرس بر میزان افسردگی ،اضطراب و استرس تجربه
شده در بالین توسط دانشجویان ورودی جدید پرستاری طراحی و اجرا
شد.

علت نیازهای روانی و دامنه تصمیمگیری کم در حرفه خود و نیاز به
فراگیری دانش و مهارتهای متعدد برای نقشهای مختلف و گسترده
 ،در معرض عوامل استرسزای بالینی بیشتری قرار دارند [ .]4 ,3در
مطالعه اسفندیاری دانشجویان پرستاری بالاترین نمره استرس را داشته
و سلامت عمومی آنها در وضع نامطلوبی قرار داشت [ .]2سلامت روانی
یکی از ابعاد مهم سلامت دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور
میباشد .مطالعه  Binduو  Al-Sawadنشان داد ،دانشجویان
پرستاری در محیط بالین استرسی در سطح متوسط تا شدید را تجربه
میکنند [ ،]5همچنین در مطالعه انجام شده توسط شاهرخی و
همکاران مشخص شد که اکثریت دانشجویان پرستاری در طول دوره
کارآموزی در محیط بالینی استرسی در سطح متوسط و  86درصد آنها
استرسی در سطح بالا تجربه میکردند [.]6
دانشجویان بهطور تقریبی همیشه اولین روز فعالیتهای یادگیری
بالینی در محیط بالینی جدید را بهعنوان یک رویداد پراسترس قلمداد
میکنند [ . ]0تمرینات بالینی ،برای دانشجویان به دلیل ناآشنا بودن با
محیط بیمارستان ،نداشتن دانش و تجربه کافی و داشتن مسئولیت
سنگین مراقبت از بیمار پر استرس میباشد [ .]1آنان پس از اولین
تجربه بالینی ،از نظر سلامت روان آسیب پذیرتر میشوند [ .]0البته،
استرس در حد مناسب نه تنها انگیزه یادگیری درست را به ارمغان
میآورد ،بلکه به حفظ سلامت جسمی و روحی کمک میکند؛ با این
حال ،استرس بیش از حد میتواند تأثیر منفی [ ]3همچون بیماریهای
جسمی ،اختلالات روانی یا احساس فرسودگی را در افراد بههمراه داشته
باشد [ .]80در دیدگاههای جدید ،تاکید براین است که فرد در مواجهه
با استرس آسیب کمتری متحمل شود [ .]88حذف استرس بهطور کامل
امکان پذیر نیست ،اما افراد میتواننـد مـدیریت آن رایـاد بگیرنـد.
متـون مـرتبط ،مـداخلاتی را جهـت ارتقای احـساس خـوب بـودن و
راهکارهای تطابقی درکاهش استرس مؤثر دانـستهانـد (.)82
 Mimuraو  Griffithsدر مطالعه مروری اثر مـدیریت اسـترس در
پرستاران را بررسی نموده و نتیجه گرفتند که ترکیبی از برنامههای
مراقبت از خـود ،نظیـر آرامســـازی ،حمایـــت اجتمـــاعی،
تکنیکهای شـناختی ،ورزش و موسـیقی مؤثر میباشند[.]83 ,82
مطالعات بسیاری در مورد اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر
اضطراب ،افسردگی و استرس انجام شده است ،بهطوری که کاویانی و
همکاران در مطالعه خود به اثر بخشی این روش در کاهش استرس و
اضطراب ناشی از امتحان در دانشآموزان اشاره دارند[ .]84در مطالعه
سلطانی و همکاران به سودمندی این روش در کمک به پیشرفت
تحصیلی دانشجویان اشاره شده است[ .]85پهلوانی و همکاران نیز در
مطالعه خود با توجه به اثربخشی آموزش مدیریت استرس ،هزینه پایین
آن و پذیرش آن از سوی افراد؛ این روش را برای ارتقا سلامت روانی
پرستاران توصیه نمودند[.]86
سطح بالای افسردگی ،اضطراب و استرس میتواند آثار منفی بر سلامت،
کیفیت زندگی ،پیشرفت تحصیلی و نیز میزان آمادگی دانشجویان برای
پذیرش نقش حرفهای خود برجا گذارد که توجه به آن و پیامدهایش و
نیز راهکارهای مناسب برای رهایی از آن ،از اهمیت خاصی برخوردار
است[ .]80با توجه به اهمیت آموزش بالینی در شکلدهی مهارتهای
اساسی و توانمندیهای حرفهای دانشجویان پرستاری و همچنین تأثیر
استرس بر آموزش بالینی و اهمیت مقابله مؤثر با استرسهای کارآموزی

روش کار
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن کلیه  63نفر
دانشجوی ترم یک مقطع کارشناسی پرستاری ورودی سال 8335
(ورودی مهر و بهمن) دانشگاه علوم پزشکی اراک به صورت سرشماری
( 63نفر) جهت شرکت در پژوهش درنظر گرفته شدند [لازم به توضیح
است که کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری طبق برنامه آموزشی
دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری مصوب پنجاه چهارمین جلسه
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  33/2/20هم زمان با درس
نظری مربوطه درترم یک ارائه میشود .قابل ذکر است که برنامه ریزی
طوری صورت میگیرد که دانشجویان در  82هفته ابتدای ترم دروس
نظری و عملی (پراتیک) را دارند و در  4هفته آخر ترم کارآموزی خود
را در  4تا  5گروه در بخشهای جنرال به همراه مربیان محترم
میگذرانند].
دانشجویان ورودی مهر به عنوان گروه کنترل و دانشجویان ورودی
بهمن به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شدند .علت انتخاب به این
شیوه ،پیشگیری از انتقال اطلاعات بین دانشجویان و همچنین کم بودن
تعداد دانشجویان یک ورودی به تنهایی بود .معیارهای ورود به مطالعه
شامل تمایل به شرکت در پژوهش ،نداشتن سابقه شرکت در هیچ نوع
برنامه مدیریت استرس ،عدم وجود سابقه بیماریهای اعصاب و روان ،و
نداشتن مدرک بهیاری یا کمک بهیاری بود .معیارهای خروج از مطالعه
نیز شامل داشتن شرایط بحرانی (فوت عزیزان ،ازدواج) درطول مطالعه
و عدم انجام تمرینات در نظرگرفته شد.
ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختی
(سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،محل اقامت) و مقیاس افسردگی ،اضطراب
و استرس ( DASS 21: Depression Anxiety Stress
 )Scalesبود .این مقیاس شامل  28سؤال بـه صـورت طیـف لیکـرت
 4تایی (کاملاً شـبیه مـن =  ،3تـا کاملاً متفـاوت از مـن =  )0است که
استرس ( 0سؤال) ،اضطراب ( 0سؤال) و افسردگی ( 0سؤال) میباشد.
میزان استرس ،اضطراب و افسردگی نمونهها براساس میانگین نمرات
محاسبه شد که میانگین بالاتر نشاندهنده سطح بالاتری از متغیر مورد
نظر است .ویژگیهای روانسنجی مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
در چند مطالعه بررسی شده است .در مطالعه  Henryو Crawford
( )2005آلفای کرونباخ کل مقیاس و نیز سه زیر مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس به ترتیب  0/12 ،0/11 ،0/33و  0/30گزارش شده
است [ .]81ضریب آلفای کرونباخ نسخه فارسی  DASS 21برای
افسردگی ،اضطراب و استرس نیز به ترتیب  0/05 ،0/15و  0/10بوده
است [ . ]83برای دانشجویان پرستاری ورودی مهرماه (گروه کنترل)
مداخلهای صورت نگرفت و پرسشنامه در دو مرحله؛  4روز قبل از
کارآموزی و بلافاصله بعد از اتمام کارآموزی اصول و مهارتهای
پرستاری تکمیل شد .برای گروه آزمون (دانشجویان ورودی بهمن)،
پرسشنامه قبل از آموزش و پس از پایان کارآموزی تکمیل شد .لازم
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به علت نرمال بودن دادهها (استرس) انجــام شــد .پژوهش حاضر با
کد اخلاق  IR.ARAKMU.REC.1395.412در دانشگاه علوم
پزشکی اراک به ثبت رسیده است .هدف از انجام پژوهش برای کلیه
دانشجویان توضیح داده شد .به آنان در مورد محرمانه بودن اطلاعات
اطمینان داده شد و گفته شد که در هر مرحله از پژوهش میتوانند از
پژوهش خارج شوند و فرم رضایت آگاهانه اخذ شد .جهت رعایت اخلاق
پژوهش ،در پایان پژوهش سی دی آموزشی و پمفلت های مورد استفاده
در اختیار دانشجویان گروه کنترل نیز قرار داده شد .همچنین این
کد
با
کارآزمایی
ثبت
مرکز
در
پژوهش
 IRCT2017052034041N1ثبت شده است.

بهذکر است که تکمیل پرسشنامهها قبل از مداخله و در پایان کارآموزی
با هماهنگی اساتید مربوطه در انتهای یکی از جلسات یک کلاس نظری
صورت گرفت .لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارآموزی در
دو ترم مختلف (مهر و بهمن) اجرا میشد ،بخشها و مربیان یکسان
بودند .معمول ًا تلاش بر این است که برای همه ورودیها بخشهای
مشابهی که قابلیت انجام کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری را
دارند به همراه مربیان باتجربه برنامه ریزی شود.
روند انجام کار در گروه آزمون به این شکل بود که قبل از آغاز آموزش،
پرسشنامه تکمیل شد .سپس یک برنامه آموزشی دو روزه به مدت 4
ساعت در یکی از کلاسهای دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
اراک با اجرای کارشناس ارشد روانشناسی که عضو تیم تحقیق بود اما
در تکمیل پرسشنامهها و گردآوری دادهها نقشی نداشت ،برگزار شد.
روشهای مورد استفاده؛ سخنرانی ،بحث گروهی و پرسش و پاسخ و
استفاده از وسایل کمک آموزشی (اسلاید) بودند.
جلسه اول :معرفی و آشنایی انجام شد و سپس در مورد تعریف استرس،
علل و علایم و عوارض آن ،آشنایی با مدیریت استرس ،آموزش آرام
سازی و آموزش تنفس عمیق بحث شد.
جلسه دوم :بحث در مورد کنترل خشم ،قاطعیت ،مدیریت زمان ،ثبت
وقایع روزانه ،جمع بندی و پاسخ به مشکلات صورت گرفت.
پس از اتمام جلسات ،سی دی آموزشی و پمفلت آموزشی در مورد
آرامسازی ،جهت مطالعه و اجرا به دانشجویان گروه آزمون داده شد و
از شرکتکنندگان خواسته شد که در مدت  4روزه تا شروع کارآموزی
و همچنین طی دوره کارآموزی هر روز یک بار آرام سازی را انجام دهند.
تجزیـه و تحلیـل دادهها بـا اسـتفاده از  SPSSنسـخه  28و روشهای
آمـار توصیفـی و تحلیـلی شامل من ویتنی و ویلکاکسون به علت
غیرنرمال بودن دادهها (اضطراب و افسردگی) و تی مستقل و تی زوجی

یافتهها
 63دانشجوی ترم یک مقطع کارشناسی پرستاری در دو ورودی مهر
ماه و بهمن ماه جهت شرکت در پژوهش درنظر گرفته شدند .از این
میان با توجه به معیارهای ورود ،افرادی که بهیار بودند ( 3نفر) از مطالعه
خارج شدند و  60نفر در مطالعه شرکت و در مرحله اول پژوهش
پرسشنامه را تکمیل نمودند .اما در انتهای مطالعه  41پرسشنامه تکمیل
شد که تعداد نهایی نمونهها را به  41نفر ( 24نفر گروه مداخله و 24
نفر گروه کنترل) رساند ( 10درصد میزان بازگشت پرسشنامهها بود که
تحلیل دادهها بر مبنای همین تعداد صورت گرفت).
میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه آزمون  83/3و در گروه کنترل
 81/1سال بود و آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت آماری معناداری
بین دو گروه مطالعه وجود نداشته است ( .)P = 0/656مقایسه سایر
مشخصات جمعیتشناختی نیز نشان داد که دو گروه تفاوت آماری
معناداری ندارند و در واقع از نظر متغیرهای بررسی شده همگن بودند
(جدول .)8

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در مطالعه
ویژگی

گروه کنترل

گروه آزمون

آزمون آماری

کل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

نوع آزمون

P-value

زن

80

51/6

82

48/4

23

800

کای دو

0/84

مرد

0

36/1

82

63/2

83

800

جنس

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

24
0

52/2
0

22
2

40/1
800

46
2

800
800

دقیق فیشر

0/85

83
88

46/43
55

85
3

53/50
45

21
20

800
800

کای دو

0/53

محل اقامت
با خانواده
خوابگاه

اختلاف آماری معنیداری مشهود نبود .نتایج تحلیل آزمون تی مستقل
نشان داد میانگین نمره استرس قبل از مداخله در دو گروه ،اختلاف
معنادار آماری نداشت ،در حالیکه پس از مداخله میانگین نمره استرس
در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری کاهش یافت
( .)P = 0/001نتایج آزمون تی زوجی نشان میدهد ،میانگین نمره
استرس در گروه آزمون پس از مداخله کاهش معنادار آماری داشت
( )P = 0/084اما در گروه کنترل اختلاف آماری معنیداری مشاهده
نشد (جدول .)2

نتایج تحلیل آزمون منویتنی یو نشان داد ،میانگین نمره اضطراب قبل
و پس از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت .همچنین
نتایج آزمون ویلکاکسون نشان میدهد میانگین نمره اضطراب در گروه
آزمون پس از مداخله کاهش معنادار آماری داشته است ()P = 0/006
اما در گروه کنترل این کاهش معنادار نبود .نتایج تحلیل آزمون من
ویتنی یو نشان داد میانگین نمره افسردگی قبل و بعد از مداخله بین
دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت .اما نتایج آزمون ویلکاکسون
نشان میدهد میانگین نمره افسردگی در گروه آزمون پس از مداخله
کاهش معنادار آماری داشته است ( )P = 0/008اما در گروه کنترل
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جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره استرس ،اضطراب و افسردگی در گروه کنترل و آزمون
آزمون

متغیر

آزمون آماری

کنترل

نوع آزمون

P-value

تی مستقل

0/534
0/001

استرس
قبل
بعد
نوع آزمون

)84/38( 82/84
)83/01( 88/82

)82/13( 80/1
)6/0( 5/4
تی زوجی

0/456

P-value

0/084

قبل
بعد
نوع آزمون

)88/5( 88/34
)5/00( 3/41

)82/0( 83/30
)80/33( 88/43

P-value

0/006

0/0423

قبل
بعد
نوع آزمون

)82/51( 80/22
)4/0( 4/0

)82/66( 82/01
)88/05( 82/83

0/008

0/130

اضطراب
من ویتنی

0/056
0/432

ویلکاکسون
افسردگی

P-value

من ویتنی

53/0
0/050

ویلکاکسون

بحث
آموزش مهارت حل مساله موجب کاهش اضطراب در گروه مداخله
نسبت به گروه کنترل شده است [.]22
در خصوص استرس در پژوهش حاضر همانطور که گفته شد ،میانگین
استرس بعد از مداخله به نحو معناداری در گروه آزمون کاهش یافته
بود اما تفاوت میانگین استرس قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل
معنادار نبود .از سوی دیگر میانگین استرس قبل از مداخله بین دو گروه
معنادار نبود اما بعد از مداخله ،میانگین استرس در گروه آزمون به نحو
معناداری کمتر از گروه کنترل بود Kim .و همکاران نیز به این نتیجه
رسیدند که مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان پرستاری اثر
مثبتی داشته است [ Van der Riet .]20و همکاران نیز در مطالعه
پایلوت خود در اجرای یک برنامه مدیریت استرس و ذهن آگاهی برای
دانشجویان پرستاری ،بازخورد دانشجویان را پس از  0هفته اجرای
برنامه ،به شکل کیفی بررسی نمودند .دانشجویان به طور کلی افزایش
تمرکز و شفافیت ذهن همراه با کاهش ادراکات منفی را ابراز کردند
[ )2084( Williams .]23در مطالعهای جهت کاهش استرس
دانشجویان پرستاری مداخلهای شامل دو بخش انجام داد .بخش اول
شامل توضیح در مورد مفهوم استرس و راههای کاهش آن از طریق
اسلاید به مدت دو ساعت و بخش دوم شامل گوش دادن به یک سیدی
به مدت ده دقیقه در ارتباط با تنفس عمیق و انجام آن به مدت  6هفته
بود .وی به این نتیجه رسید که استفاده از این مداخله به شکل معناداری
موجب کاهش استرس دانشجویان پرستاری گردید [ .]24به نظر
میرسد ،استفاده شرکتکنندگان از تکنیکهای مدیریت استرس از
جمله آرامسازی و تنفس دیافراگمی باعث کاهش معنیدار علایم
استرس شرکتکنندگان میشود .بهطوریکه فتحی و همکاران طی
بررسی تأثیر آرامسازی در کاهش استرس شغلی پرستاران نتیجه
گرفتند ،آرامسازی موجب کاهش استرس شده و در مشاغل سخت و
پراسترس آموزش و اجرای آن را توصیه نمودند [.]25
بهطورکلی ،همراستا با یافتههای پژوهش حاضر Kang ،و همکاران در
بررسی تأثیر یک برنامه تطبیق با استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مدیریت استرس بر افسردگی،
اضطراب و استرس دانشجویان ورودی جدید پرستاری در اولین تجربه
بالینی صورت گرفته است .نتایج مطالعه ،نشان داد که پس از مداخله،
علیرغم کاهش معنادار اضطراب و افسردگی در گروه آزمون ،تفاوت
معناداری بین دو گروه دیده نشد .اما برنامه مدیریت استرس موجب
کاهش استرس دانشجویان ورودی جدید شد که این کاهش در گروه
آزمون به نحو معناداری بیشتر از گروه کنترل بود .در واقع باید نتیجه
گرفت که در مقایسه بین گروهی مداخله تنها بر استرس تأثیر داشته و
روی دو متغیر دیگر مؤثر نبوده است .میانگین افسردگی قبل و بعد از
مداخله در گروه آزمون به شکل معناداری کاهش یافته بود .اما میانگین
قبل و بعد در گروه کنترل معنادار نبود .میانگین افسردگی قبل از
مداخله بین دو گروه معنادار نبود .بعد از مداخله نیز این میانگین بین
دو گروه معنادار نبود شاید تداوم برنامهها و تمرینات آموزش داده شده،
میتوانست موجب معنادار شدن آن شود .البته  Kimو همکاران نیز
بیان میکنند مدیریت استرس بر میزان افسردگی دانشجویان تاثیری
نداشته است [.]20
میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون به شکل معناداری
کاهش یافته بود .در گروه کنترل نیز میانگین اضطراب بعد نسبت به
قبل از مداخله کاهش یافته بود که البته معنادار نبود .میانگین اضطراب
در قبل و بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل معنادار نبود .این
نتیجه میتواند به علت ماهیت پیچیده اضـطراب و تأثیر عوامل مختلف
محیطی همچون محیط خانوادگی که فرد در آن رشد پیدا کرده ،باورها
و اعتقادات فردی و بسیاری عوامل دیگر باشد .شاید افزایش مـدت
زمـان انجـام برنامه مدیریت استرس و ادامـه آن توسـط
شرکتکنندگان ،منجر به حصول نتایج بهتر شود [ Kim .]28و
همکاران ( )2004نیز بیان میکنند ،مدیریت استرس بر میزان اضطراب
دانشجویان تاثیری نداشته است [ .]20اما آدرویشی و همکاران ()8334
در پژوهش خود بر روی دانشجویان اتاق عمل به این نتیجه رسیدند که
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 همچنین.استرس باشند که با نیازهای دانشجویان سازگار باشد
پیشنهاد میشود که قبل از ورود به کارآموزی و در طی کارآموزی
 از.برنامههای مدیریت استرس برای دانشجویان در نظر گرفته شود
 استفاده اجباری از دو ورودی متفاوت به،محدودیتهای این مطالعه
عنوان گروه کنترل و آزمون بود که این امر جهت جلوگیری از ارتباط
 لذا در صورت امکان.دانشجویان و انتقال مطالب اجتناب ناپذیر بود
انجام چنین مطالعاتی با حجم نمونه بزرگتر و همگنی بیشتر به
 همچنین استفاده از. توصیه میشود،خصوص از نظر زمانی
پرسشنامههای خودگزارشی دارای محدودیتهایی است که تلاش شد
 از سوی دیگر.با تاکید بر تکمیل صحیح پرسشنامهها به حداقل برسد
این احتمال وجود داشت که برخی دانشجویان گروه مداخله تمرینات
را با دقت انجام ندهند که طی آموزش اهمیت انجام تمرینات به طور
.مرتب مورد تاکید قرار گرفت

 دانشجوی پرستاری به این نتیجه رسیدند که این برنامه موجب48
کاهش معنادار استرس و اضطراب دانشجویان شده اما بر افسردگی آنان
 هرچند مطالعه یزدانی و همکاران در بررسی تأثیر.]1[ تاثیری نداشت
 استرس و افسردگی در،آموزش مدیریت استرس بر سه متغیر اضطراب
 دانشجوی پرستاری نشان داد که این آموزش بر کاهش هر سه61
 تفاوت این یافتهها را در مورد.متغیر تأثیر معناداری داشته است
افسردگی با مطالعه حاضر شاید بتوان به تعداد جلسات و مدت زمان
 زمانهای تکمیل پرسشنامه و هم چنین بررسی،برنامه آموزشی
 درمورد تأثیر آرامسازی.]26[ دانشجویان سال دوم و سوم نسبت داد
،که بخشی از مداخله صورت گرفته در پژوهش حاضر بود
 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدندMadani  وGangadharan
 اضطراب و افسردگی،که آرامسازی موجب کاهش معناداری در استرس
.]20[ دانشجویان پرستاری میشود

سپاسگزاری

نتیجهگیری

 و با حمایت مالی معاونت تحقیقات و2060 پژوهش حاضر با کد ثبت
 نویسندگان.فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت گرفته است
مقاله ضمن تشکر از کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئوولان محترم
 از همه،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 کمال تقدیر و تشکر را به،دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش
.عمل میآورند

مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مدیریت استرس میتواند در کاهش
 همچنین اضطراب و افسردگی گروه.استرس دانشجویان مؤثر باشد
 با توجه به این یافتهها.آزمون پس از مداخله کاهش معنادار داشته است
میتوان از آموزش مدیریت استرس در مراکز آموزشی برای غلبه بر این
عوامل و ارتقا یادگیری دانشجویان استفاده کرد و در این راستا لازم
است که مسئولین آموزشی درصدد تدوین برنامههای آموزشی مدیریت
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