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  چکیده

اختالالت روانپزشکی در پیگیري و درمان این اختالالت و تأثیر آن بر انتخاب اشتغال پرستاران در مراکز بهداشت انگ  اهمیت رغمعلی :و هدف زمینه

 در روانپزشکی اختالالتانگ  بر روان کارآموزي تأثیر تعیین .توجه به آن در طی دوره کارآموزي روان کمتر مورد توجه قرار گرفته است روان،

  .پرستاري دانشجویان

 کارآموزي گذراندن حال در که پرستاري 4 ترم دانشجوي 93 آزمون، پس و پیشی گروه یک طرح با پس رویدادي مطالعه این در :بررسی روش

 ها داده گردآوري ابزار. شدند انتخاب اي سهمیه و تصادفی اي خوشه صورت به ؛بودند مشهد در سینا ابن روانپزشکی بیمارستان در یک روان بهداشت

 یک و روان کارآموزي روز آخرین روان، کارآموزي شروع از قبلدوره زمانی  سه در که بود Kassamفراهم کنندگان مراقبت بهداشتی انگ پرسشنامه 

  .شد انجام مکرر گیري هانداز با واریانستحلیل  آزمون از استفاده با ها دادهتحلیل . گردید تکمیل روان کارآموزي پایان از پس ماه

 کارآموزي روز آخرین ،)0/58 ± 5/6( روان کارآموزي شروع از قبل مراحل بینانگ  کل نمره تغییرات نظر از که داد نشان حاضر مطالعه نتایج :هایافته

  (p<0/001) داشت وجود معناداري تفاوت  )3/54 ± 6/5( روان کارآموزي پایان از پس ماه یک و) 9/55 ± 4/5( روان

  .بود مؤثر پرستاري دانشجویان در روانپزشکی اختالالتانگ کاهش  بر روان کارآموزي :گیري نتیجه

  .پزشکیروان اختالالت ،نگا پرستاري، دانشجوي بالینی، کارآموزي :واژگان کلیدي

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  25        و همکارانواقعی 

 97 بهار ،29 ي شماره ،11 ي دوره پزشکی، علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

  مقدمه

ل اصلی و مهم بهداشت یپزشکی یکی از مسااختالالت روان  

الالت این اخت. )1(روند عمومی در سراسر جهان به شمار می

و هستند  با بار فردي، اجتماعی و اقتصادي عظیمی همراه

 .)2( دهندهاي مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میحوزه

ها و شیوع ساالنه آن )3(% 4/13شیوع جهانی این اختالالت، 

  . )4(برآورد شده است % 6/23ایران،  در

 علی رغم شیوع باال و اهمیت تشخیص و درمان به موقع این

، تنها تعداد معدودي از افراد جهت درمان به مراکز اختالالت

در مطالعات متعدد . )5(نمایند بهداشتی درمانی مراجعه می

ختالالت اانگ ترین عامل عدم پیگیري و تداوم درمان، عمده

مطابق مدل روانشناسی . )7, 6(پزشکی شناخته شده است روان

سه جزء تصورات  اختالالت روانپزشکی دارايانگ اجتماعی، 

در واقع، اعتقاد به . است قالبی، پیش داوري و تبعیض

ت به ـفراد نسبا قـده توافـکه نشان دهن تصورات قالبی

پزشکی مبنی بر هاي افراد مبتال به اختالالت روانویژگی

وجب تحریک م ؛باشدخطرناك بودن و غیرقابل پیش بینی می

داوري و پیش  هاي هیجانی و رفتاري منفی به صورتواکنش

اجتماعی این بیماران و قرار گرفتن انزواي  اـتبعیض و نهایت

به . )9, 8(شود ها در یک موقعیت اجتماعی نامطلوب میآن

 Modified(که، طبق نظریه برچسب زنی تعدیل شدهطوري

labeling theory(  کلیه افراد با یا بدون ابتال به اختالل

ت قالبی منفی مربوط به ز تصورابه یک اندازه اروانپزشکی 

و به دنبال  هستنداختالالت روانپزشکی در جامعه آگاه 

انتظار رفتارهاي تبعیض آمیز  پزشکی،تشخیص اختالالت روان

  . )10(و از دست دادن موقعیت اجتماعی را دارند 

هاي ه دهندگان اصلی مراقبتیدانشجویان پرستاري نیز که ارا

هاي با همین نگرش تند،هسها بهداشت روان در بیمارستان

ها که مکان مناسبی براي منفی وارد محیط آموزشی دانشگاه

از . )12, 11( شوندها هستند؛ میشکل گیري و تغییر نگرش

آموزش پرستاري در مقطع  يبرنامهها در این رو، دانشگاه

و بالینی پرستاري نظري کارشناسی از طریق طراحی آموزش 

هاي دانشجویان ي ارتقاء نگرشبهداشت روان فرصتی را برا

پزشکی فراهم پرستاري نسبت به افراد مبتال به اختالل روان

پزشکی در اختالالت روانانگ  زیرا تداوم، .)14, 13( اندنموده

انتخاب پرستاران را براي کار در مراکز  ،دانشجویان به شدت

در انگ خدمات بهداشت روان که ابزاري مهم براي مقابله با 

دهد میهاي بهداشت عمومی است؛ تحت تأثیر قرار تمراقب

و مانع ادامه تحصیل دانشجویان پرستاري فارغ التحصیل  )15(

لذا، از آنجایی که یکی از . )16(شودپرستاري میدر رشته روان

؛ به نظر )17(است هاي غلبه بر استیگما، آموزش استراتژي

اختالالت زیستی ماهیت  يدر زمینهنظري رسد که آموزش می

عصب پزشکی و شکل گیري آن به عنوان بیماري مغزي روان

اختالالت روانپزشکی  نگممکن است موجب تداوم اشناختی 

اختالالت به بخشی از جامعه این مبنی بر اختصاص داشتن ؛ 

که، در حالی. )20-18(شودو عدم امکان بهبودي از آن، 

شنایی و آموزش بالینی از طریق فراهم کردن شرایطی جهت آ

تماس مستقیم دانشجویان با اختالالت روانپزشکی قبل از فارغ 

تواند اقدامی هاي کاري میالتحصیل شدن و ورود به محل

پزشکی از طریق رفع ضروري در درك اختالالت روان

ها براي تصورات قالبی غلط مبنی بر تهدید آمیز بودن آن

در واقع،  .)21(ها، باشدجامعه و لزوم تبعیض در مقابل آن

مواجهه بالینی دانشجویان با بیماران مبتال به اختالالت 

ها را در معرض آنپزشکی در طول کارآموزي روان، روان

ده این بیماران قرار ـهاي مراقبتی پیچیاها و موقعیتـتقاض

ها با هیجانات خود و به کارگیري و موجب مواجهه آندهد می

بله با این هیجانات مناسب جهت مقاسازگارانه هاي مهارت

انگ هاي اولیه دانشجویان و شده و بدین ترتیب پیشداوري

پرستاري را در پایان کارآموزي پزشکی و رواناختالالت روان

در همین خصوص، . )22(روان به تدریج تغییر خواهند داد 
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و همکاران در استرالیا نشان داد که Lyons  نتایج مطالعه

پزشکی اختالالت روان انگهش پزشکی بر کاکارآموزي روان

اما، کردلو و همکاران  . )23(در دانشجویان پزشکی مؤثر بود 

  .)24(در ایران نتایج متناقضی را گزارش کردند 

هاي فرهنگی و اجتماعی ارتباط بارزي ویژگیاز طرفی دیگر، 

همراه آن  نگپزشکی و ابا مسائل مرتبط با اختالالت روان

هاي فرهنگی در جوامع مختلف، ارزش ها وچرا که نرم. دارند

تواند از کشوري می نگکه، مصادیق اطوريبه. متفاوت هستند

  .)25( باشد دیگر متفاوت به شهري شهري حتی از و دیگر به کشور

بر پیگیري و  نگ اختالالت روانپزشکیلذا، با توجه اهمیت ا

تأثیر آن بر انتخاب اشتغال اختالالت،  این تداوم درمان

نتایج متناقض اران در مراکز بهداشت روان، وجود پرست

 .نگمطالعات در این زمینه و تأثیر بارز فرهنگ و اجتماع بر ا

در ایران  ي انجام شده در منابع الکترونیکیطبق جستجوها

پزشکی پرداخته شده کمتر به موضوع انگ اختالالت روان

 یکی از سویی دیگر، طبق طبقه بندي بنجامین بلوماز  .است

نگرشی  يآموزش پرستاري تقویت حوزهاصلی اهداف 

که در بهداشت روان به دلیل انگ اختالالت  استدانشجویان 

از این . )26( باشدمیاي برخوردار پزشکی از اهمیت ویژهروان

انگ بر اي با هدف تعیین تأثیر کارآموزي روان رو، مطالعه

  . شداختالالت روانپزشکی در دانشجویان پرستاري انجام 

 

  بررسیروش 

پس  -با طرح یک گروهه پیشپس رویدادي این مطالعه    

اخالق دانشگاه علوم پزشکی  يآزمون پس از تأیید کمیته

در ، IR.MUMS.REC.1395.318مجوز  يمشهد با شماره

پرستاري در  4بر روي دانشجویان ترم  1395تابستان 

زاري محل برگ(پزشکی ابن سینا در مشهد بیمارستان روان

هاي واقع در دانشکده يکارآموزي بهداشت روان یک کلیه

حجم نمونه بر اساس . ؛ انجام شد )استان خراسان رضوي

مقایسه میانگین "مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول 

کل  ياز طریق محاسبه میانگین و انحراف معیار نمره  "مستقل

و ) 0/58 ± 5/6(استیگما قبل از شروع کارآموزي روان 

نفر  86، )5/55(میانگین یک ماه پس از پایان کارآموزي روان 

نفر در  99ریزش حجم نمونه، % 15برآورد شد که با احتساب 

اي تصادفی و نمونه گیري به روش خوشه. نظر گرفته شد

بدین صورت که از بین . ، انجام شد)براساس جنس(اي سهمیه

کارآموزي روان در  ،95پرستاري که در تابستان  يدانشکده 12

دانشکده به طور تصادفی انتخاب و از هر  6مشهد داشتند، 

دانشکده به طور تصادفی یک گروه خانم و یک گروه آقا 

در پایان مطالعه دو نفر از آقایان و چهار نفر از . انتخاب شدند

ها از شرکت در پس آزمون یک ماه بعد از پایان خانم

ن ترتیب حجم نهایی نمونه پس کارآموزي امتناع کردند و به ای

  .نفر شد 93از ریزش 

: معیارهاي ورود دانشجویان به مطالعه عبارت بودند از

بهداشت روان، عدم سابقه اشتغال در نظري گذراندن واحد 

-پزشکی، عدم وجود فرد مبتال به اختالل روانهاي روانبخش

پزشکی در بستگان درجه یک و دو بود و معیارهاي خروج 

شامل عدم شرکت در پس آزمون و غیبت بیش از یک ها آن

معیارهاي ورود اساتید به مطالعه . روز در کارآموزي روان بود

پرستاري یا دکتراي پرستاري، شامل کارشناسی ارشد روان

. ت علمی دانشگاه بوداسال به باال و عضو هی 5کار  يسابقه

بت پرسشنامه استیگماي فراهم کنندگان مراق مطالعه، ابزار

 The opening minds scale for Health Care(بهداشتی

Providers (OMS-HC)(  که توسطKassam   طراحی شده

آیتم بوده که با  20این پرسشنامه شامل . باشد، می)27(است 

، نظري 2=، مخالفم1=کامال مخالفم(اي لیکرت درجه 5مقیاس 

. شودمیگیري اندازه) 5= و کامال موافقم 4=، موافقم3=ندارم

کمتر نشان دهنده  يباشد و نمرهمی 100تا  20رنج نمرات از 

 فاصله اجتماعی: عدب 5 شامل پرسشنامه این .استیگماي کمتر است

 تحت الشعاع(، سایر مفاهیم )19و  17، 16، 3،  1هايآیتم(

، آشکارسازي )15 ،2 هايآیتم( )خطرناك و تشخیص دادن قرار
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، )14، 9، 8هاي آیتم(بهبودي  ،)10، 7، 6، 5، 4هاي آیتم(

  .باشدمی )20 ،18 ،13 ،12 ،11 هايآیتم(اجتماعی پذیري ولیتومس

 و شده ترجمه فارسی به گرانپژوهش توسط پرسشنامه این

 دکتراي و یـانگلیس زبان رايـدکت نفر دو یتور به سپس

روایی . شد رسانده انگلیسی زبان به مسلط بالینی شناسیروان

ت علمی دانشگاه علوم انفر از اعضاي هی 10آن توسط 

و پایایی آن از  )CVR =81%, CVI= 91%(پزشکی مشهد 

  .تأیید شد) α=87%(طریق همسانی درونی 

هاي بهداشت روان یک در مشهد، قبل از شروع کارآموزي

ها و لیست اساتید مربوطه، زمانبندي شده کارآموزي يبرنامه

دریافت و سپس با  از آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هماهنگی اساتید در صورت تمایل به شرکت در مطالعه، 

. ها یکسان سازي شداهداف آموزشی قبل از شروع کارآموزي

 51کارآموزي بهداشت روان یک در طی دو هفته و به مدت 

 5هاي در گروه(ها هاي قبلی کارآموزيبنديساعت طبق گروه

ام شده در طی کارآموزي هاي انجفعالیت. اجرا شد) نفره 8تا 

بستري، شرکت در عبارت بودند از مصاحبه با بیماران 

هاي ، کارگاهECTجلسات کاردرمانی و گزارش موردي، 

 يهاي آموزشی و مستند در زمینهآموزشی، پخش فیلم

  .هاي مربوطهپزشکی و درماناختالالت روان

قبل از شروع کارآموزي  يها در سه مرحلهجمع آوري داده

روان، آخرین روز کارآموزي روان و یک ماه پس از پایان 

ها توسط نرم افزار آنالیز داده. کارآموزي روان صورت گرفت

SPSS تغییرات  يجهت مقایسه .انجام شد  19.5 ویرایش

 تحلیلآزمون متغیر استیگما در طول مراحل آزمون، از 

اري، هاي آمدر آزمون. واریانس اندازه گیري مکرر استفاده شد

 >05/0Pو میزان 80/0و توان آزمون  95/0سطح اطمینان 

   .مدنظر قرار گرفت

  

  هایافته

با ) نفر 49(اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه مؤنث    

 83(اکن منطقه شهري ، س%7/66با ) نفر 62(، متأهل 7/52%

با ) نفر 18(، دانشکده محل تحصیل گناباد % 2/89با ) نفر

  ).جدول یک(سال بود  5/22 ± 6/1و سن % 4/19
  

  

  در مطالعههاي دموگرافیک دانشجویان پرستاري شرکت کننده ویژگی: 1جدول 

  )درصد(تعداد  هاویژگی

  )3/47( 44 مرد  جنس

  )7/52( 49 زن

هلاوضعیت ت   )7/66( 62 متأهل 

  )3/33( 31 مجرد

سکونت محل   )2/89( 83 شهري 

  )8/10( 10 روستایی

تحصیل محل يدانشکده  )1/16( 15 نیشابور 

 )4/19( 18 گناباد

 )1/16( 15 اسفراین

 )1/15( 14  سبزوار

 )0/14( 13  قوچان

 )4/19( 18  تربت حیدریه

انحراف معیار ±میانگین  سن  

6/1 ± 5/22  
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واریانس با اندازه گیري تحلیل ، نتایج آزمون 2طبق جدول 

گین نمره فاصله مکرر نشان داد که از نظر تغییرات میان

اجتماعی بین مراحل مختلف آزمون تفاوت آماري معناداري 

در همین خصوص نتایج مقایسه ). P > 005/0(وجود داشت 

دو به دو مراحل آزمون با استفاده از تصحیح بونفرونی نشان 

داد که بین مراحل قبل از شروع کارآموزي روان و آخرین روز 

روز کارآموزي روان و ، بین آخرین )p> 001/0(کارآموزي 

و قبل از ) p> 001/0(یک ماه پس از پایان کارآموزي روان 

شروع کارآموزي روان و یک ماه پس از پایان کارآموزي روان 

فاصله اجتماعی تفاوت  ياز نظر کاهش میانگین نمره

  ). p> 001/0(معناداري وجود داشت 

  

 بعد ماه یک و روانهاي آن در طول مراحل قبل از شروع کارآموزي روان، آخرین روز کارآموزي قیاسمیانگین و انحراف معیار انگ و زیرممقایسه : 2جدول 

 ها و نمره کلیخرده مقیاس

 آزمون

نتایج آزمون تحلیل واریانس با 

  اندازه گیري مکرر

 آخرین روز کارآموزي قبل از شروع کارآموزي
یک ماه پس از پایان 

 کارآموزي

)93= تعداد( )93= دتعدا(  )93= تعداد(   

انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین    

9/15 ± 6/2 فاصله اجتماعی  4/2 ± 9/14  3/2 ± 3/14  

8/84) =2،160(f  

005/0 <p  

51/0 =Partial Eta  

8/5 ± 4/1 سایر مفاهیم  2/1 ± 3/5  2/1 ± 2/5  

7/38 ) =2،160(f  

001/0 <p  

33/0 =Partial Eta   

4/13 ± 1/3 خودفاش سازي  7/2 ± 3/13  8/2 ± 1/13  

4/2) =2،160(f  

10/0 =p  

٠٣/٠ Partial Eta=  

7/9 ± 9/1 بهبودي  7/1 ± 5/9  6/1 ± 3/9  

0/3) =2،160(f  

06/0 =p  

Partial Eta= ٠۴/٠  

ولیت پذیري اجتماعیومس  1/2±4/13  8/1 ± 9/12  9/1 ± 4/12  

6/45) =2،160(f  

001/0 <p  

36/0 =Partial Eta 

0/58 ± 5/6 کل انگ  4/5 ± 9/55  6/5 ± 3/54  

9/77) =2،160(f  

001/0 <p  

49/0 =Partial Eta 

  

ه ـدر سگیري مکرر واریانس با اندازه تحلیلنتایج آزمون 

  معنادار شد سایر مفاهیم زمانی براي خرده مقیاس  يدوره

  

)001/0 < P .(در همین خصوص نتایج مقایسه دو به دو 

مراحل آزمون با استفاده از تصحیح بونفرونی نشان داد که بین 
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مراحل قبل از شروع کارآموزي روان و آخرین روز کارآموزي 

)001/0 <p( بین آخرین روز کارآموزي روان و یک ماه پس ،

و قبل از شروع ) p=004/0(از پایان کارآموزي روان 

ان از نظر کارآموزي روان و یک ماه پس از پایان کارآموزي رو

کاهش میانگین نمره سایر مفاهیم تفاوت معناداري وجود 

  ).p> 001/0(داشت 

 در سه دورهمکرر واریانس با اندازه گیري  تحلیلنتایج آزمون 

=  10/0( معنادار نشد آشکارسازي زمانی براي خرده مقیاس

P .( در سه واریانس با اندازه گیري مکرر تحلیل نتایج آزمون

 نشده است معنادارنیز، بهبودي  ي خرده مقیاسدوره زمانی برا

)06/0 =P .(  

در سه دوره واریانس با اندازه گیري مکرر تحلیل  نتایج آزمون

معنادار مسئولیت پذیري اجتماعی زمانی براي خرده مقیاس 

در همین خصوص نتایج مقایسه دو ). P > 001/0( شده است

ونی نشان داد به دو مراحل آزمون با استفاده از تصحیح بونفر

که بین مراحل قبل از شروع کارآموزي روان و آخرین روز 

، بین آخرین روز کارآموزي روان و )p> 001/0(کارآموزي 

و قبل از ) p>001/0(یک ماه پس از پایان کارآموزي روان 

شروع کارآموزي روان و یک ماه پس از پایان کارآموزي روان 

یري اجتماعی تفاوت از نظر کاهش میانگین نمره مسئولیت پذ

  ).p> 001/0(معناداري وجود داشت 

در سه دوره واریانس با اندازه گیري مکرر تحلیل نتایج آزمون 

 معناداردر سه دوره زمانی  ي کلاستیگمازمانی براي مقیاس 

در همین خصوص نتایج مقایسه دو به دو ). P > 001/0( شد

داد که بین  مراحل آزمون با استفاده از تصحیح بونفرونی نشان

مراحل قبل از شروع کارآموزي روان و آخرین روز کارآموزي 

)001/0 <p( بین آخرین روز کارآموزي روان و یک ماه پس ،

و قبل از شروع ) p=004/0(از پایان کارآموزي روان 

کارآموزي روان و یک ماه پس از پایان کارآموزي روان از نظر 

عناداري وجود کاهش میانگین نمره کل استیگما تفاوت م

  ).p> 001/0(داشت 

  بحث

و  انگکل  يحاضر، میانگین نمره يطبق نتایج مطالعه   

ولیت وهاي فاصله اجتماعی، سایر مفاهیم و مسزیرمقیاس

پذیري اجتماعی در طول مراحل مختلف آزمون، به طور 

از طرفی، بین مراحل آزمون نیز، از . معناداري کاهش یافت

هاي ذکر شده مقیاس و زیر انگنمره نظر تعییرات میانگین 

به عبارتی دیگر، کارآموزي . تفاوت معناداري وجود داشت

پزشکی و اختالالت روان نگتواند موجب کاهش اروان می

ها شده و به تغییر سایر مفاهیم نسبت به فاصله اجتماعی از آن

ولیت پذیري اجتماعی این واین اختالالت و تقویت باور مس

  .ن کمک کندبیمارا

و  )23(و همکاران  Lyonsدر همین خصوص، نتایج مطالعه 

shen پزشکی بر و همکاران  مبنی بر تأثیر کارآموزي روان

، )28(پزشکیو تبعیض نسبت به اختالالت روان انگ کاهش

و همکاران  مبنی بر تأثیر کارآموزي   Sajidنتایج مطالعات

-ت روانروان بر ایجاد نگرش مثبت نسبت به اختالال

امینی و همکاران  مبنی بر تأثیر  ينتایج مطالعه، )29(پزشکی

پزشکی در طول مدت مواجهه بالینی با اختالالت روان

ولیت پذیري وکارآموزي بر نگرش مثبت نسبت به مس

پزشکی و تغییر اجتماعی افراد مبتال به اختالالت روان

ر این اختالالت دسبب شناسی  ي-تصورات قالبی در زمینه

و همکاران  Asheو نتایج مطالعه  )30(دانشجویان پزشکی

مبنی بر تأثیر تماس و تعامل بین افراد شاغل مبتال به اختالالت 

پزشکی مزمن با دانشجویان پرستاري بر ایجاد نگرش روان

حاضر  يبا نتایج مطالعه )31(مثبت نسبت به این اختالالت 

   .همسو بود

ی اعتراض، آموزش و تماس شناسان اجتماعاز دیدگاه روان

که طبق است شکی زپاختالالت روانانگ سه استراتژي کاهش 

ترین رسد تماس امیدوارکنندهمطالعات انجام شده، به نظر می

در واقع، تماس . )32(باشدمی نگاستراتژي جهت کاهش ا

و فرصتی براي ) آموزش(ترکیبی بالقوه از ارائه اطالعات 
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است پزشکی مبتال به اختالالت روانتعامل مستقیم با بیماران 

 يهیهاي پرستاري شرایط آن را از طریق اراکه دانشکده )33(

 .)21( نمایندپرستاري فراهم میبرنامه کارآموزي روان در 

آشنایی و ارتقاء تماس دانشجویان پرستاري  بدین صورت که،

در کارآموزي روان با اشخاصی که اختالالت روانپزشکی را 

سازه اولیه (اند؛ موجب رفع تصورات قالبی منفی دهتجربه کر

شده و از طریق ترکیب اطالعات جدید با عقاید منفی ) نگا

لذا، دانشجویانی . را کاهش دهد نگتواند اچالش برانگیز می

گیرند ممکن است از که در معرض این نوع آشنایی قرار می

, 31(ند بگیرپزشکی کمتر فاصله افراد مبتال به اختالالت روان

ها را کمتر به عنوان خطرناك و غیرقابل پیش بینی و آن )34

تواند موجب تقویت باور له میاکه این مسکنند تصور 

ولیت پذیري اجتماعی این بیماران در وصالحیت و مس

   .  )35(دانشجویان شود

نتایج مطالعه کردلو و همکاران مبنی بر عدم تأثیر دروس 

اختالالت  نگرستاري بر اآموزشی بهداشت روان رشته پ

از . باشدحاضر همسو نمی يبا نتایج مطالعه) 24(پزشکی روان

تواند دانشجویان پرستاري جمله دالیل عدم این همسویی می

هاي مختلف و گذراندن واحدهاي درسی متفاوت در ترم

نتایج مطالعه امینی و همکاران در . آموزش بهداشت روان باشد

م تأثیر طول مدت مواجهه بالینی با ایران نیز مبنی بر عد

پزشکی بر تمایل دانشجویان بیماران مبتال به اختالالت روان

پزشکی در خصوص ارتباط اجتماعی با افراد مبتال به این 

و نتایج مطالعه واقعی و همکاران مبنی بر عدم  )29(اختالالت 

تأثیر آموزش روانی بر کنارگیري از اجتماع و تجربه تبعیض 

با نتایج مطالعه  )36( ده هاي بیماران مبتال به اسکیزوفرنخانوا

کاهش فاصله اجتماعی از این افراد همسو  يحاضر در زمینه

متفاوت بودن  از جمله دالیل این عدم همسویی می تواند. نبود

جامعه پژوهش از نظر فرهنگی و اجتماعی و ارتباط با بیمار 

افراد و جوامع  نرم ها و ارزشهاي فرهنگی درزیرا، . باشد

یکسان در یک جامعه که، به طوري. مختلف متفاوت است

ممکن است درجات متفاوتی از نگرشهاي انگ زنی نسبت به 

  ).36( وجود داشته باشدپزشکی اختالالت روان

از طرفی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات میانگین 

ل نمره زیرمقیاس بهبودي و خودفاش سازي در طول مراح

به عبارتی دیگر، کارآموزي روان . مختلف آزمون، معنادار نبود

بر امکان بهبودي از بیماري و خودفاش سازي ابتال به 

. ثر نبودوپزشکی در دانشجویان پرستاري ماختالالت روان

نتایج مطالعه امینی و همکاران مبنی بر عدم تأثیر طول مدت 

رمان اختالالت پزشکی بر دمواجهه بالینی با اختالالت روان

پزشکی و تمایل به خودفاش سازي در دانشجویان روان

  . حاضر همسو بود يبا نتایج مطالعه )29( پزشکی در ایران

مطابق فرضیه تماس آلپورت  تماس ساده بین دانشجویان و 

پزشکی جهت کاهش پیشداوري افراد مبتال به اختالالت روان

تماس و تعامل بین  بلکه این ؛کندها کفایت نمینسبت به آن

-فردي خوشایند و نزدیک با افراد مبتال به اختالالت روان

تواند موجب کاهش پزشکی تحت شرایط مناسب است که می

که  لذا، از آنجایی. )38, 36(ها شود پیشداوري نسبت به آن

هاي اغلب، دانشجویان پرستاري با افرادي که در بیمارستان

بیماري بستري هستند؛ در  پزشکی به دلیل شرایط حادروان

تواند موجب تفکر بیشتر له میاتعامل و ارتباطند، این مس

در دانشجویان شده و به شکل گیري  "هاآن"از  "ما"جدایی 

ها پزشکی در آناستیگما و تفکر عدم بهبودي اختالالت روان

  . )18(کمک نماید 

فرهنگی، داراي نقش  يکه زمینهاز طرفی دیگر، از آنجایی

باشد؛ تطابق هاي استیگمایی میارزي در شکل گیري نگرشب

ها به ویژه در جوامع جمع گرا از قبیل ایران بسیار با ارزش

پزشکی ارزشمند بوده و عالئم بیماران مبتال به اختالالت روان

به راحتی به عنوان خارج از نرم و بی ارزش محسوب شده و 

طبیعی است که لذا، این . )39( شوداز سوي جوامع طرد می

دانشجویان پرستاري به عنوان شهروند ساکن در این جوامع؛ 

به شدت تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفته و آشنایی و تماس 
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پزشکی تأثیر چندانی بر با بیماران مبتال به اختالالت روان

  .ها نداشته باشدخودفاش سازي ابتال به این اختالالت در آن

اران مبنی بر تأثیر آموزش روانی بر نتایج مطالعه واقعی و همک

 يبا نتایج مطالعه )36( بعد تنهایی و حس حقارت استیگما

حاضر در زمینه خودفاش سازي همسو نبود که از جمله دالیل 

تواند متفاوت بودن شرکت کنندگان در این عدم همسویی می

هاي بیماران که آموزش در خانوادهطوريبه. این مطالعه باشد

ه اسکیزوفرن موجب پذیرش بیشتر این اختالالت که در مبتال ب

   .ها هستند؛ شده استتماس نزدیکی با آن

هاي شخصیتی و هاي مطالعه حاضر تأثیر ویژگیاز محدودیت

هاي متعدد در خصوص بیماران مبتال به نگرش آموزش دهنده

توانست نتایج پزشکی بود که تا حدي میاختالالت روان

  . حت تأثیر قرار دهدمطالعه حاضر را ت

  

  نتیجه گیري

تواند نشان داد که کارآموزي روان میحاضر  ينتایج مطالعه   

پزشکی در خرده الالت روانـاخت انگ شـب کاهـموج

ولیت پذیري وهاي فاصله اجتماعی، سایر مفاهیم و مسمقیاس

خرده که بر در حالیشود  در دانشجویان پرستارياجتماعی 

پزشکی و خودفاش سازي اختالالت روان از مقیاس بهبودي

لذا، با توجه به تأثیر . تأثیري نداشتابتال به این اختالالت 

، نیاز به ارتقاء پزشکینگ اختالالت روانفرهنگ و اجتماع بر ا

پرستاري و مطالعات بیشتر هاي آموزش بالینی روانروش

شود در پیشنهاد می. استجهت تأیید نتایج مطالعه حاضر 

- ات آینده، مطالعه حاضر با حجم نمونه بیشتر و در دورهمطالع

  .تحصیلی طوالنی تري انجام گیرد ي

  

  تقدیر و تشکر

در تاریخ   979//941540با کد مصوب این مقاله از طرح    

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  يدر حوزه 27/5/1395

به این وسیله، از دانشگاه . پزشکی مشهد استخراج شده است

زشکی مشهد به دلیل تأمین اعتبار این تحقیق و مربیان علوم پ

و دانشجویان شرکت کننده در مطالعه به خاطر همکاري 

  .شودصمیمانه تشکر و قدردانی می
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