آیا دروس آموزشی بهداشت روان رشته پرستاری میتواند نگرش دانشجویان را نسبت به انگ اختالالت
روانی تغییر دهد؟ نتایج یک بررسی نیمه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی البرز
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چکیده
مقدمه :شیوع اختالالت روانی و بار بیماری ناشی از آن در دنیا به عنوان یکی از چالشهای نظام سالالمت مطالر اسالت و
ارائه خدمت به افراد دچار اختالالت روانی نیازمند نیروی انسانی کافی و مناسب است .انال

اخالتالالت روانالی عالالو بالر

تأثیر جدی بر بیماران و خانواد های آنان مانعی برای ارائه خدمات به بیماران محسوب میشود و از این رو ارایه دهنالداان
خدمات سالمت الزم است عالو بر دانش و مهارت ،نگرش مناسبی نیز در مورد اخالتالالت روانالی داشالته باشالند .مطالعاله
حاضر با هدف تعیین تاثیر اذراندن دروس پرستاری مرتبط با اختالالت روانی بر تغییر نگرش دانشجویان پرستاری نسالبت
به ان

اختالالت روانی دردانشگا علوم پزشکی البرز انجام شد.

روشها :مطالعه به صورت شبه تجربی با طر قبل و بعد انجام شد .تعداد  197نفر دانشجوی پرستاری که یکی از دروس
مرتبط با بهداشت روان را داشتند وارد مطالعه شدند و قبل از شروع ترم و مجدداً پس از پایان برناماله درسالی از نظالر انال
اختالالت روانی مورد بررسی قرار ارفتند .برای سنجش ان

از پرسشنامه ویرایش شد فارسی ) (OMSHCاسالتفاد شالد.

برای تحلیل داد ها از تحلیل واریانس یکطرفه ،همبستگی پیرسون ،آزمون تی جفتی استفاد شد.
نتایج :اذراندن هیچ یک از دروس مورد مطالعه ،نگرش دانشجویان پرستاری شرکت کنند را به صورت معنیداری بهبالود
نداد .نمر نگرش دانشجویان بر حسب جنسیت( )p >0/035و نیز وضعیت تاهل دانشجویان ( )p >0/006تفاوت مشالاهد
شد .همچنین بین سن و نمر نگرش یک رابطه خطی معکوس و ضعیف( )p >0/003, r = -0/22وجود داشت.
نتیجهگیری :اذراندن دروس بهداشت روان به صورت فعلی نمی تواند نگالرش دانشالجویان پرسالتاری نسالبت باله بیمالاران
اختالالت روانی را بهبود دهد و الزم است تغییرات الزم در طراحی دروس و نحو ارایه آن برای حصول نتایج مطلالوبتردر
نظر ارفته شود.
کلمات کلیدی :ان  ،بیمار روانی،دانشجوی پرستاری ،برنامه درسی
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اختالالت روانی داشته باشند .7نحو نگرش مراقبین و ارائه دهنداان

مقدمه
سالالالمت روان و اخالالتالالت روانالالی یکالالی از چالالالشهالالای مهالال
نظالالامهالالای سالالالمت در دنیاسالالت .ایالالن دسالالته از اخالالتالالت شالالیوع
استرد ای دارنالد و باله میالزان قابالل تالوجهی باعال

نالاتوانی افالراد

میاردند .1این دسته از بیماریها مهمترین علت سالالهای از دسالت
رفته عمر توأم با ناتوانی هستند و مقایسه بار بیمالاریهالا در مطالعاله
سال  1990با سال  2010نشان دهند بار افزایند بیماریهای روانی
و اعتیاد به میزان  %37/6است .2پیش بینیهای انجام شد ه نشالان
از دست رفته تالوام بالا نالاتوانی

)(Disability Adjusted Life Years

نگاهی به مطالعات اپیدمیولوژیک اختالل روانی انجالام شالد در
ایران نشان میدهد فراوانی این بیماریها در سالیان اذشته ناله تنهالا
کاهش نیافته بلکه روبه افزایش نیز بود اسالت .بررسالیهالای انجالام
شد در طول یالک دهاله از سالال ( )1341-1350شالیوع اخالتالالت
روانی را بین 11/9تا 18/6درصد ازارش کرد و مطالعات دیگالر در
سال های( )1378-1371شیوع آن را حدود  %21تخمین زد اند .4و
مطالعهای در سال  2011شیوع اختالالت روانالی را  %23/6االزارش
کرد است  .5این بررسیها نشان میدهالد اخالتالالت روانالی طیالف
استرد ای از مردم را متأثر میسازد و روندی افزایند در ایران داشته
است که قابل تأمل است.4
افالالراد و خالالانواد بیمالالاران دچالالار اخالالتالالت روانالالی عالالالو بالالر
ناشی از اختالالت روانی

اختالالت روانی عالو بر اینکه به لحاظ رعایت حقوق

انسانی این ارو را متالأثر مالیسالازند ،مالانعی بالرای ارائاله خالدمات
سالمت روان محسوب می شوند .6این موضوع دارای چنان اهمیتالی
است که در اهداف نظامهای سالمت بسیاری از کشورها و از جمله
جمهوری اسالمی ایران ان

و ارائه دهنداان خدمات میشود که باع

بهبالود نتالایج حاصالل از

درمان و بازاشت موفق بیمار به جامعه میشالود و از طرفالی دیگالر
محیط درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .عالو بر این نگرش ارائاله
دهنداان خدمات نگرش سایرین افراد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار
اخالتالالت روانالی

میدهد و در تغییر نگرش جامعه نسبت باله انال
8

نقش بسزایی دارد .
با توجه به اهمیت اختالالت روانی و ان

ناشالی از آن ،وزارت

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در طراحی کوریکولالوم دروس

خواهند داشت.3

مشکالت ناشی از بیماری ،در معرض ان

و از یکطرف نگرش مناسب باع

ایجاد ارتباط بهتر و مؤثرتر بیمار

زدایی از اخالتالالت روانالی باله عنالوان

یکی از ارزشها و اهداف اصلی مطر شد است.
با توجه به فراوانی این ارو از بیماریها ،نیاز جامعه به تدارک
خدمات سالالمت در حالوز سالالمت روان امالری جالدی و نیازمنالد

رشتههای ارائه دهند خدمات سالمت از جمله بهورزان ،پرستاران و
پزشکان ،دروس مرتبط با سالمت روان را انجاند است  .9بر اساس
برنامه مصوب شالورای عالالی برناماله ریالزی علالوم پزشالکی وزارت
بهداشالالت ،درمالالان و آمالالوزش پزشالالکی جمهالالوری اسالالالمی ای الران،
دانشجویان پرسالتاری در طالی سالالهای تحصالیلی دو واحالد نظالری
روانشناسی فردی اجتماعی ،دو واحالد نظالری پرسالتاری بهداشالت
روان یک ،دو واحد نظری پرستاری بهداشت روان دو ،یالک واحالد
عملی کارآموزی پرستاری بهداشت روان در بخش های روانپزشکی
و یک واحد عملی کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشالت روان در
بخش های روانپزشکی ،درمانگا ها و مراکز توانبخشی بیماران روانی
در ترمهای تحصیلی مختلف میاذرانند .حال پرسش مه این است
که آیا برنامه آموزشالی درس بهداشالت روان باعال
دانشجویان پرستاری در مالورد انال

بهبالود نگالرش

اخالتالالت روانالی مالیشالوند

پژوهش حاضر با هدف بررسالی تاثیراذرانالدن دروس روانشناسالی
فردی اجتماعی ،پرستاری بهداشت روان یک و کارآموزی در عرصه
بهداشالالت روان بالالر نگالالرش دانشالالجویان پرسالالتاری در نیمسالالال اول
تحصیلی  93-94در دانشگا علوم پزشکی البرز انجام شد

است.

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه شالبه تجربالی

((Quasi Experimental

اهتمام است که نیازمند وجود نیروی انسانی کافی است که عالو بر

است که با طر قبل و بعد انجام شد است .جمعیت مورد مطالعاله

ناشالی از

دانشجویان پرسالتاری دانشالگا علالوم پزشالکی البالرز بودنالد کاله در

داشتن دانش و مهالارت کالافی ،نگالرش مناسالبی باله انال
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میدهند این بیماریها در سالهای آیند نیز سه عمد در سالالهای

خدمات بهداشتی بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران روانی تأثیر دارد
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نی سال اول تحصیلی  93-94یکی از واحدهای مرتبط بالا بهداشالت

مورد تحلیل قرار ارفت .با توجه به عدم وجود نقطاله بالرش ،میاناله

روان را اخذ کرد بودند .در ترم مورد نظر کلیه  197دانشجو شالامل

نمر پزشکان نظام ارائه خدمات بهداشتی (میانه برابر عالدد  )28کاله

 75دانشجو که درس روانشناسی فردی اجتماعی 54 ،دانشالجو کاله

در مطالعه پایلوت به دست آمد بود به عنوان معیار نگرش مناسالب

درس پرسالالتاری بهداشالالت روان یالالک و  68دانشالالجو کالالارآموزی در

برای مقایسه مورد استفاد قرار ارفت .توصیف داد ها با میالانگین و

عرصه پرستاری بهداشت روان به صورت سرشالماری وارد مطالعاله

انحراف معیار در محدود اطمینان  %95انجام شالد و بالرای مقایساله

شدند.

داد ها از آزمونهای آماری تحلیالل واریالانس یکطرفاله ،آزمالون تالی

برای ارزیالابی نگالرش دانشالجویان پرسالتاری نسالبت باله انال
اختالالت روانی پرسشنامه

جفتی و همبستگی پیرسون استفاد شد.

(Opening Minds Scale for )OMS-HC

 Health Care Providersاسالتفاد شالد  10کاله باله روش اسالالتاندارد

نتایج

شامل  10عبالارت بالود کاله در  2حیطاله (هریالک شالامل  5سالوال)

مونالالال

(  )56%/9و مجالالالرد ( )82%/2بودنالالالد .میالالالانگین سالالالنی

باراذاری شد .حیطه اول در رابطه با نگرش فالرد نسالبت باله افالراد

دانشجویان 22/4سال بود .تعداد  75نفالر درس روانشناسالی فالردی

دچار اختالالت روانی و حیطه دوم نگرش فالرد نسالبت باله افشالای

اجتماعی 54 ،نفالر درس پرسالتاری بهداشالت روان یالک و  68نفالر

بیماری روانی خود فرد بود .پایایی پرسشنامه فارسی شد باله روش

کارآموزی در عرصه پرسالتاری بهداشالت روان را در تالرم تحصالیلی

آزمون – بالاز آزمالون  0/70و همسالانی درونالی آن بالا روش آلفالای

مورد نظر انتخاب واحد کرد بودند .پس از حالذف داد هالای پالرت

کرونباخ  0/76بهدستآمد.

 184نفالالر وارد بررسالالی شالالدند .جالالدول شالالمار  ،1تالالأثیر اذرانالالدن

پاسخ به ازینهها به صورت لیکرت  5حالته طراحی شد است.

واحدهای روانشناسی فردی اجتماعی ،پرستاری بهداشت روان یک

جهت تعیین نمر نگرش ،به ازینالههالا نمالر  1تالا  5داد شالد .باله

و کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشالت روان را نشالان مالیدهالد.

سواالت دارای جنبه منفی ،نمرات معکوس تعلالق ارفالت .حالداک ر

نمرات نگرش دانشجویان در هیچ یک از سه ارو  ،پس از اذراندن

نمر نگرش  50و حداقل  10بود و نمر باالتر نشان دهند نگالرش

درس بهبود معنیداری نشان نداد .همالانطور کاله مشالاهد مالیشالود

نامطلوب تر است .برای بررسی داد ها ،نمرات کمتر از 15و باالتر از

تفاوت معنیدار نمر نگرش قبل و بعد از درس پرستاری بهداشالت

 45و تغییر بیش از  10نمر در نمر نگالرش در مالدت مطالعاله ،باله

روان یک در جهت مطلوب نبود است.

عنوان مقادیر پرت در نظر ارفته شد .در نهایت اطالعالات  184نفالر

جدول  :1تأثیراذراندن واحدهای روانشناسی فردی اجتماعی ،پرستاری بهداشت روان 1و کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان بر نگرش
دانشجویان
واحداخذ شده
تعداد دانشجو

قبل

بعد

میانگین اختالفات نگرش دانشجویان قبل و بعد از واحد مورد نظر
میانگین
اختالف

انحراف معیار

 95%محدوده اطمینان

سطح

حد پایینی

حد پایینی

معنیداری

روانشناسی فردی و اجتماعی ()69

29/62

30/06

0/435

4/064

-0/541

1/411

0/377

پرستاری بهداشت روان)52( 1

28/81

30/46

1/654

4/401

0/429

2/879

*0/009

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان ()63

29/52

29/65

0/127

4/588

-1/028

1/282

0/827

* :ارتباط در سطح کمتر از 0/05معنیدار است.
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ترجمه ،بومی سازی و اعتبار سنجی شد .ویرایش فارسی پرسشالنامه

 197دانشجو مورد بررسی قالرار ارفتنالد .اک ریالت دانشالجویان

نمره نگرش

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.248

فاطمه کردلو و همکاران

جدول  :2مقایسه نمرات نگرش دانشجویان بعد از اذراندن واحدهای روانشناسی فردی اجتمالاعی ،پرسالتاری بهداشالت روان 1و کالارآموزی در
عرصه پرستاری بهداشت روان با نمر نقطه برش
میانگین اختالف بعد از گذراندن درس با عدد 28
واحد درسی اخذ شده

تعداد دانشجو

میانگین

انحراف معیار

اختالف

 95%محدوده اطمینان

سطح

حد پایینی

حد باالیی

معنیداری

روانشناسی فردی و اجتماعی

69

2/058

4/063

0/945

3/170

*0/001

پرستاری بهداشت روان1

52

2/462

4/277

1/271

3/652

*0/001

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان

63

1/651

4/201

0/593

2/709

*0/03
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* :ارتباط در سطح کمتر از  0/05معنیدار است.

عنوان نقطه برش در نظر ارفته شد بر اساس میانه نمرات پزشالکان

اعضای خانواد باله بیمالاری روانالی نشالان مالیدهالد .نمالر نگالرش

نظام ارائه خدمات سالالمت ) نشالان مالی دهالد کاله نمالرات نگالرش

دانشجویان مؤن

اختالالت روانی مطلوب تر از افراد

دانشجویان( بعد از اذراندن دروس بهداشت روان) با نمر  28بطور

مذکر است ( )P >0/035و همچنین نمر نگرش دانشجویان متأهالل

معنیداری اختالف دارد (جدول .)2

نیز مطلوب تالر از افالراد مجالرد اسالت ( .)P >0/006نمالر نگالرش

نسبت به ان

بالالین نمالالر نگالالرش دانشالالجویان بعالالد از اذرانالالدن تالالرم و سالالن

دانشجویانی که یکی از اعضای خانواد آنالان دچالار اخالتالل روانالی

دانشجویان همبستگی معکوس و معنالی دار ضالعیف وجالود داشالت

بود ،مطلوب تر از سایر دانشجویان بود ولی تفالاوت مشالاهد شالد

( )P>0/003 ، r=-0/22بالدین معنالی کاله افالزایش سالن بالا نمالرات

معنیدار نبود.

مطلوبتر همرا است .جدول شمار  3نگالرش دانشالجویان در پایالان

جدول  :3ارتباط بین نمر نگرش دانشجویان بعد از اذراندن دروس بهداشت روان با جنسیت ،وضعیت تأهل و ابتالی یکالی از اعضالای خالانواد
دانشجو به بیماری روانی
حاالت متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیر

مذکر

76

30/84

4/60

مون

108

29/46

4/14

مجرد

150

30/45

4/30

متاهل

34

28/18

4/28

ابتالی یکی از اعضای خالانواد

دارد

6

29/67

3/33

به بیماری روانی

ندارد

178

30/05

4/41

جنسیت دانشجو
نگرش دانشالجویان
بعد از اذراندن ترم

تاهل دانشجو

سطح معنیداری
*0/035
*0/006
0/836
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دانشجویان 15نشان داد اند .حجتی و همکاران ه نشان داد اند که

بحث و نتیجهگیری
اذراندن دروس مورد بررسی این مطالعاله شالامل روان شناسالی

تلفیق آموزشهای روتین با شرکت دادن فعال دانشالجویان در فراینالد

فردی و اجتماعی ،درس بهداشت روان یک و کارآموزی در عرصاله

آموزش ،مراقبتهای قبل و بعداز الکتروشوک و مصالاحبه بالا بیمالار و

پرستاری بهداشت روان ،در دور پرستاری در دانشگا علوم پزشکی

همچنین نمایش فیلمهای مرتبط درطی کارآموزی ،شالرکت دربحال

البرز نگرش دانشجویان در مورد ان

ناشی از اخالتالالت روانالی را

اروهی ،بازدید و شرکت فعال درارو درمانی و کاردرمانی میتوانالد
سبب بهبود نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران مبالتال باله

بهبود نداد است.

16

(نمر مقایسه مد نظر ارفته شد توسط محققین) نشان میدهالد کاله

آموزشالالی بالالر دانشالالجویان پزشالالکی و پرسالالتاری توانسالالته بودنالالد

نگرش دانشجویان پرستاری دانشگا علوم پزشکی البالرز نالامطلوب

نگرشهای منفی به بیماران دچار اختالالت روانی را کالاهش دهنالد

است .مطالعات نشان داد اندکاله آمالوزش نقالش بسالزایی در بهبالود
نگرش وکاهش ان

زدن به بیماران ایفا مالی کنالد و کالار در بخالش

17

 .چادویک و پورتر ه تاثیر انجام دور کارآموزی بالینی سالالمت

روان در تغییر نگرش دانشجویان ،نقش م بالت آن را در دانشالجویان
18

روانپزشکی به همالرا برناماله هالای آموزشالی اختصاصالی ،میتواننالد

پرستاری تایید کردند و یزدانی و همکاران نیز نشالان داد انالد کاله

اخالتالالت

نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماری روانی بعد از آمالوزش

موجب کاهش بدنامی اختالالت روانشناختی شود .انال

روانی بر رفتار بیمار برای بهر ایری از خالدمات مالوثر اسالت

11

و

بالینی به شیو رودررو در بخش روانپزشکی در مقایسه با قبل از آن
19

همچنین نگرش ارائه دهنداان خدمات بر تصمی ایری آنان در ارائه

تفاوت معنیداری دارد  .یک مطالعه بالر روی دانشالجویان پزشالکی

سایر خدمات سالمت نیز موثر است.12

چین نیز نشان داد که اذراندن دور کارآموزی پزشالکی مالیتوانالد

مطالعه حاضالر نشالان مالی دهالد نگالرش دانشالجویان پرسالتاری

نگرش دانشجویان را بهبالود بخشالد .20یالک مطالعاله مالروری 21بالا

دانشگا علوم پزشکی البرز با حالد مطلالوب فاصالله دارد .مطالعالات

بررسی مطالعات مداخله ای نشان داد است کاله روشهالای تمالاس

محدودی در کشور به بررسی نگرش دانشجویان پرستاری پرداختاله

مستقی  ،تماس غیر مستقی از طریالق فالیل و ایمیاللهالای آموزشالی

است با این وجود ،آااهی و نگرش کارکنان ارائه دهند خدمات در

میتوانند نگرش را در کوتا مدت تغییر دهند ولی روش ایفای نقش

ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در سال  1386نشان میدهد که

در در کاهش ان

تاثیری نداشته است اما بیان میکننالد کاله شالواهد

نگرش بهورزان در مناطق تحت پوشش برنامه بهداشالت روان 15/9

کافی برای پایدار ماندن این تغییر نگرشهالا وجالود نالدارد .بالا ایالن

(حداک ر نمر ممکن در پرسشنامه مورد استفاد  17بود است) و در

وجود برخی بررسیها برای م ال در مورد ان

افالراد دچالار اعتیالاد،

حد مطلوب بود و بیش از بهورزان مناطق غیر تحت پوشش برنامه

نشان می دهد که مداخالت آموزشی بخصوص در بعضالی از مالوارد

بود است 9و مهرابیالان ( )1388و همکالارانش نگالرش دانشالجویان

نمی توانند نگرش دانشجویان رشتههالای پزشالکی را چنالدان تغییالر

علوم پزشکی کرمان نسبت به بیماریهای روانی را در اک ر افراد مورد

دهند .22در بررسی یافته های مطالعه ما نشان داد شد که دانشجویان

بررسی نگرش م بت و واقع بینانهای نسبت به بیماران روانی ارزیابی

پرستاری مون

کرد اند.13

مطالعه مهرابیان و همکاران آقایان نسبت به افراد مون

تغییر نگرش به روش های ارایه و نحالو آمالوزش ارتبالاط دارد.

نسبت به افراد مذکر نگرش مطلالوبتری داشالتند .در

بینانه تری داشتند و در مطالعه سالجادی و همکالارانش

نگرش واقع
23

بالین نمالر

پینفولالالد و همکالالارانش دریافتندکالاله آمالالوزش بالاله شالالیو کاراالالاهی و

نگرش و جنسیت ارتباط معنی داری مشاهد نشد بود .نگرش افراد

یادایری تجربی تأثیر م بت برنگالرش دانشالجویان دارد 14و رومال و

متاهل در مطالعه حاضر مطلوبتر از افراد مجرد ارزیالابی شالد کاله بالا

همکارانش تاثیر آموزش بالینی به روش منشی اری (عملکردبالالینی
تحت نظارت یک پرسالتار حرفاله ای) را بالر شالکل ایالری نگالرش
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نتایج مطالعاله مهرابیالان و همکالاران مطابقالت دارد ولالی سالجادی
ارتباطی بین تاهل و نگرش پیدا نکرد بود.

23

مطالعه ما نشان داد که
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اختالالت روانپزشکی شود  .سایر محققین نیز با یک مداخله کوتا
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دانشجویان مسن تر ،نگرش بهتری دارند که سجادی و همکارانش

23

نیز بین سن و نمر نگرش همبستگی م بت مشاهد کرد بودند.

مسئولین دانشگا در زمینه آموزش به دانشجویان در برنامه آموزشی
دروس بهداشت روان موارد زیر را مد نظر داشالته باشالند .دانشالکد

بیماران دچار اختالالت روانپزشکی دارند .با توجه به ناکارآمد بودن

شود ،برنامه های آموزشی دروس بهداشت روان به صورت تلفیقالی

نحو فعلی آموزش دانشجویان پرستاری این دانشالگا بالرای بهبالود

از معل محوری و دانشجو محوری ارائه شود ،از روش ویلکینسون

اختالالت روانالی در کنالار مسالتنداتی کاله نشالان

و شیمیزو و همچنالین تمالرین بالالینی ارتبالاط بالا بیمالار در آمالوزش

میدهند تغییر نگرش کارکنان نظام بهداشتی بالا انتخالاب روشهالای

دانشجویان پرستاری استفاد نمایند ،اساتید از روشها و فنون جدید

مناسب قابل انجام است ،بیشترین علت نقص را بایالد متوجاله روش

آموزشی با تاکید بالر تفکالر خالالق و حالل مشالکل اسالتفاد کننالد و

ارائه دروس و چیدمان آموزشی دانسالت و الزم اسالت تغییراتالی در

مهارت های بالینی دانشجو و آموزش از طریق ارائه الگو های عملی

آمالالوزش دانشالالجویان پرسالالتاری مالالد نظالالر قالالرار ایالالرد و بالالا انجالالام

مراقبتی تقویت شود.

نگرش آنها به ان

از آنجا که امکانات آموزشی و نحو ارائه آموزش دانشگا هالای

آموزشهای مداوم تقویت شود.

کشور متفالاوت بالود و در تغییرنگالرش مالوثر اسالت ،بالا توجاله باله
امکانات ک و نوپا بودن دانشگا علوم پزشکی البرز ،قابلیت تعمالی

نتیجهگیری
نتایج نشان می دهنالد کاله نگالرش دانشالجویان پرسالتاری علالوم
پزشکی البرز به عنوان یکی از ارائاله دهنالداان اصاللی خالدمات باله

نتایج به کل کشور ممکن نمی باشد که از محالدودیتهالای مطالعاله
محسوب میشود.

بیماران دچار اختالالت روانپزشکی بالا حالد مطلالوب تفالاوت دارد.
برنامالالههالالای آموزش الی دانشالالجویان دروس بهداشالالت روان نگالالرش
دانشالجویان را باله طالور معنالالیدار بهبالود نبخشالید اسالت و برنامالاله
کارآموزی دانشجویان علیرغ انتظالار ،تغییالر نگالرش دانشالجویان را
موجب نشد است .الزم است با ایجاد برخی تغییالرات در طراحالی
دروس ،نحو ارائه و فضاها و امکانات آموزشی مناسب ،زمینه برای
بهبود نگرش دانشجویان فالراه شالود .بالا توجاله باله اینکاله عوامالل
متعددی در نگرش دانشجویان نسبت به ان

بیماریهای روانی تاثیر

دارد ،باید به دنبال را حل هالایی بالود کاله بتالوان آاالاهی ،نگالرش و
مهارتهای دانشجویان را افزایش داد .لذا پیشنهاد میشود مدیران و

تشکر و قدردانی
محققین بر خود الزم میدانند از بذل مساعدت معاونت محتالرم
پژوهشی دانشگا علالوم پزشالکی البالرز باله خالاطر حمایالت از ایالن
پژوهش و از رؤسای بیمارستانهای شهرسالتان کالرو و همچنالین از
مدیران ،مربیان و دانشجویان پرسالتاری دانشالکد پرسالتاری مامالایی
علوم پزشکی البالرز کاله در اجالرای ایالن طالر همکالاری نمودنالد،
صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند .این مقاله حاصل نتایج پایان ناماله
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی میباشد.
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