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راهنماي نگارش

هدف از نوشتن مقاله به عنوان یک گزارش علمی ارایه اطالعات الزم و مفيد در مورد روند و یافته های مطالعه به خواننده جهت استفاده مناسب از آن می باشد. 
قطعاً این سؤال مطرح می شود كه كدام بخش از مطالعه و چه نوع داده و اطالعاتی برای خوانندگان مفيد است؟ مجالت علمی برای پاسخ به این سؤال و كمک 
به نویسندگان و داوران در هنگام ارز شيابی مقاله، راهنمای نویسندگان را تدوین می كنند. مجله افق پرستاری به عنوان یک مجله علمی با بهره گيری از تجارب 
مجالت معتبر جهان و صاحب نظران راهنمای نویسندگان را به شرح ذیل ارایه می نماید. مجله افق پرستاری یک مجله علمی و آموزش می باشد كه مقاالت مرتبط 

با آموزش و مدیریت پرستاری را به چاپ می رساند. مقاالتی در این مجله مورد پذیرش قرار می گيرند كه به یکی از اشکال زیر نگاشته شده باشند: 
 الف(مقاالت پژوهشی اصيل)Original Research Article(: این نوع مقاالت براساس یک طرح پژوهشی منظم و یافته های علمی مستحکم نگاشته شده و 

باید شامل قسمت های عنوان، چکيده، مقدمه، روش، یافته ها، بحث نتيجه گيری و منابع باشند. 
 ب(مقاالت مروری)Review Article(: این نوع مقاالت باید براساس احاطه كامل نویسنده به موضوع و استفاده از حدا قل 20 منبع قابل قبول علمی تهيه شوند 
و شامل : عنوان، چکيده،  مقدمه و تاریخچه ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالعات علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه وتحليل و 
بحث درباره پژوهش های ارایه شده و نتيجه گيری باشند. نتيجه كلی همراه با پيشنهادهای سازنده نيز برای آینده بيان شود )از 20 منبع حداقل 3 منبع آن متعلق 

به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد(
ج(گزارش موردی)Case Report(: این نوع مقاالت براساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفه ای كه نگاه و شناخت ویژهای به ویژه را ارایه كرده باشد باید 

نگاشته شوند و باید شامل عنوان، چکيده )فارسی و انگليسی(، مقدمه، گزارش مورد بحث، منابع و مستندات می باشند. 
 مقاالت كارگروهی)Team Work(: این مقاالت براساس كار مشترک و گروهی در مورد آموزش و مدیریت پرستاری در سطح ملی )همکاری بين دانشگاه ها( 

بين المللی است. پذیرش این نوع مقاله برای مجله در الویت قرار دارد.

اصول کلی:
1- زبان رسمی مجله فارسی می باشد.

2- مقاله در هيچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسيده یا همزمان برای مجالت دیگر ارسال نشده باشد، همچنين رتبه علمی كل نویسندگان به درستی عنوان 
گردد و همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. بنابر این الزم است نویسندگان محترم درنامه درخواست چاپ این موارد را بوسيله امضاء متعهد 

گردند.
3- نویسنده/نویسندگان دوپوشه )فایل( از مقاله خود را بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست چاپ به آدرس اینترنتی مجله به صورت Online از طریق 

سایت www.ijnv.ir ارسال نمایند. مجله از دریافت مقاالت به صورت پست معمولی و الکترونيکی معذور است. 
4- اسامی خاص یا واژه هایی كه در متن، جداول و غيره به صورت مخفف درج می شوند، از مخفف های مشهور و بين المللی بوده و كامل آنها یکبار در متن به 

همراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند. 
5- نمودارها تصاویر و جداول ارس��الی باید از وضوح كا مل جهت چاپ برخوردار باش��د و در صفحات جداگانه تهيه، ش��ماره و عنوان جداول در باالی آن و برای 

نمودارها در زیر آن قيد شود. تصاویر افراد نباید قابل شناسایی باشد.
6- مقاله یک خط در ميان )فاصله سطرcm 1/5( در اندازه كاغذ A4 با حاشيه cm 2/5 از هر قسمت با نرم افزارWord2003 تایپ فارسی. 

7- با قلم ميترا و سایز 12 تا یپ انگليسی با قلم Time New Roman و سایز 12 با ذكر نا م فایل تهيه و برای مجله ارسال شود.
8- مسؤوليت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده مقاله است. همچنين از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بيش از 3 سال فاصله وجود داشته باشد. 

9- مجله رد، قبول، اصالح، ویرایش و خالصه نمودن مقاالت را برای خود محفوظ می دارد و مقاالت ارسالی به همراه ملحقات آن مسترد نخواهد شد.
10- مقاالت به شرطی پذیرفته می شوند كه اصول اخالقی براساس معاهده هلسينکی � توكيو در مورد مطالعات بالينی در انسان مراعات شده و رعایت آن به 
تأیيد كميته اخالق مؤسسه ای كه پژوهش در آن صورت گرفته رسيده باشد. همچنين در این گونه مطالعات می بایست از افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این 

موضوع صراحتاً در متن مقاله ذكر گردد. بدیهی است بایستی نسخه ای از انها به دفتر مجله ارسال گردد. 
11- چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذكر منبع مجله افق پرستاری بالمانع است.

12- در هر شماره فقط یک مقاله مروری و از هر فرد یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا مسؤول به چاپ می رسد. 

فرايند ارزيابی پذيرش مقاالت: 
1- پذیرش مقاالت منوط به رعایت دقيق اصول كلی ذكر شده می باشد. 

2- مقاالت به ترتيب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گيرند. پس از بررسی ساختاری و محتوایی مقاله توسط سردبير و تصویب اوليه آن در جلسه هيئت 
تحریریه، داوری مقاله توسط حداقل سه نفر متخصص رشته مربوطه به صورت داوریی همتا )Peer Review( انجام می پذیرد. مقاله اصالحی توسط نویسنده 
بعد از داروی نيز توسط یکی از داوران قبلی به عنوان »داور نهایی« مورد بررسی قرار می گيرد و در صورت نياز مجدداً به نویسنده مسؤول ارسال می گردد. پس از 
اصالح مقاله براساس نظرات داور نهایی، مقاله توسط سردبير بررسی شده و با توجه به نکات مهم اصالحی و نظر داور نهایی مقاله در فهرست تصميم گيری نهایی 

توسط شورای هيئت تحریریه قرار می گيرد.الزم به ذكر است كه بررسی آماری مقاالت توسط متخصص آمار انجام می شود. 

نحوه تنظیم صفحات مقاله: 
صفحه عنوان 

1- عنوان مقاله كوتاه )حداكثر 15 كلمه(، حاوی موضوع كلی و جهت گيری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. در مطالعات كيفی نيز عنوان 
باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی برتجربه باشد و با حروف ضخيم )Bold( تایپ شود. 

2- دارای عنوان مختصر برای هر صفحه )حداكثر 5 كلمه( باشد. 
 3- نام نویسنده/نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله ذكر گردد. 
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4- مؤلف مسؤول)Corresponding Author(: باعالمت  متمایز شود و در صفحه اول به این صورت ذكر گردد: 
)Corresponding Author(  مؤلف مسؤول 

5- مشخصات كامل نویسنده )گان( مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/نویسندگان و محل اشتغال آنها كه شامل دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه پژوهشی 
مربوط به آنان و آدرس پست الکترونيکی همه نویسندگان الزامی است. كليه اطالعات مربوط به نویسندگان در صفحه عنوان به صورت فارسی و انگليسی درج 

گردد. 
 MSc ،MD،6- در چکيده انگليسی اصول نام نویسی التين رعایت گردد. به این صورت كه اول نام خانوادگی سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت

.Ph.D  BSc
7- آدرس الکترونيک نویسنده مسؤول جلو مشخصه آن در صفحه اول ذكر شود. 

چكیده 
چکيده مقاله )اعم از فارسی و انگليسی( در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته و ساختار مند در 250 تا300 كلمه بدون ذكر منابع و اختصارات و نماینده 

تمام مفاهيم و عناصرمحتوی مقاله و بصورت زیر باشد: 
مقدمه: این بخش حداكثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت مطالعه براساس نظریه یا مدل )در صورت ضرورت( یا جمع بندی مروری بر متون باشد. 

هدف: جمله ای روشن، قابل اندازه گيری یا قابل دستيابی باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد. 
مواد و روش ها: باید شامل اطالعات كلی در مورد نوع مطالعه جامعه و نمونه روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع مداخله باشد. 

يافته ها: در مطالعات كمی یافته ها، متناسب با هدف به تفکيک گروه های مطالعه با آزمون های آماری استفاده شده به همراه تو ضيح مختصر، مرتبط و روشن كننده 
بيان گردد. 

نتیجه گیری: این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصيه  كاربردهای بخش یافته ها و نتایج در پرستاری 
بيان شود. 

کلید واژه: حداكثر 5 واژه اصلی براساس MeSH، چکيده فارسی و انگليسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه های كليدی در چکيده فارسی به زبان فارسی 
و در چکيده انگليسی به زبان انگليسی نوشته شود. 

متن اصلی مقاله: 
متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش، یافته ها، بحث نتيجه گيری نهایی و منابع می باشد. 

مقدمه: مقدمه باید خالصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم الزم است به نوع، )چارچوب نظری یا مدل در صورت ضرورت( توالی و 
ترتيب منطقی اطالعات ارایه شده در مقدمه توجه نماید، این اصول در مطالعات كمی و كيفی تفاوتی ندارند و این اصول و ترتيب آنها شامل:

1- توضيح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام باشد.
2- توضيحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل كه مورد توجه خاص این مطالعه است. 

3- مرورری بر یافته های مطالعات دیگر كه مرتبط با مسئله موضوع پژوهش می باشد. 
4- تحليل اطالعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاً یافته های مطالعات مرتبط وتبيين خالء یا شکاف موجود در مورد مسئله مورد پژوهش در راستای ضرورت 

انجام مطالعه حاضر. 
5- بيان اهداف یا سؤاالت یا فرضيه های اصلی پژوهش. 

مواد و روش ها: یکی از بخش های مهم مقاله كه تابلوی استحکام و دقت مطالعه می باشد، اطالعاتی است كه در روش مطالعه بيان می گردد. با توجه به تفاوت های 
روش شناسی مطالعات كمی وكيفی، نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بيان می شوند. 

 ** در مطالعات کمی، روش بايد شامل اطالعاتی روشن و کامل درباره: 
1- طراحی مطالعه وتناسب آن با هدف/ سؤال/ فرضيه و زمان و مکان، جامعه مطالعه، نمونه ها ، ویژگی های ورود و خروج آنها از مطالعه و برآورد اندازه و نمونه ها 

روش نمونه گيری و نحوه و روند تخصيص آنها درگروه های مطالعه. 
2- روش كار یا مراحل مداخله: ابزار اندازه گيری، اعتبار و پایایی آن، روند امتيازبندی داده های حاصل از ابزار )كمی وكيفی( و مالحظات اخالقی 

3- نحوه مدیریت داده ها: نرم افزارهای كامپيوتری، روش ها و آزمون های آماری 

** مطالعات کیفی بايد شامل اطالعاتی روشن و کامل درباره:
4- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/ سؤال/ سؤال پژوهش، زمان و مکان یا محيط طبيعی مطالعه، نحوه دستيابی به مشاركت كنندگان و ویژگی های آنها. 

5- روش یا نحوه ورود پژوهش��گر به عرصه طبيعی مطالعه ، توضيح كامل در مورد روش ها و مراحل توليد یا جمع آوری داده ها نحوه و معيار اش��باع یا اتمام 
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جم��ع آوری داده ه��ا، توضيح روش های بکار رفته در تعيين اعتبار و دقت داده ها )مقبولي��ت Credibility( )تأیيدپذیری Confirmability( )قابليت انتقال 
Transferability( و )قابليت وابستگی Dependability( و مالحظات اخالقی

6- نحوه مدیریت داده ها نرم افزارهای كامپيوتری )در صورت استفاده(: روش ها آناليز دادها و تناسب آن با روش مطالعه. 
یافته ها یکی دیگر از بخش های مهم مقاله كه آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می باشد، اطالعاتی است كه در بخش یافته ها بيان می گردد. از آنجایی كه نوع 

یافته های مطالعات كمی و كيفی متفاوت اند، نحوه نگارش این بخش نيز بطور مجزا بيان می شود. 

يافته ها: 
* در مطالعات کمی شامل: 

1- بررسی ميزان و توزیع متغيرهای دموگرافيک و مداخله گر )نحوه توزیع یکسان بودن آن ها درگروه های مطالعه(
2- یافته های اصلی براساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه كافی ارایه می گردد. به طوری كه خواننده بتواند براحتی در مورد ميزان دستيابی به اهداف قضاوت 

كند.
3- داده ها و مفاهيم آماری مثل تعداد/ درصد و یا ميانگين/ انحراف معيار بدون تفسير ذكر گردند. نوع و تناسب آزمون ها و سطح معنی داری آن ها بيان شوند.

4- داده ها و یافته هایی كه در جداول و نمودارها ارایه می گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خالصه در مورد توزیع آن ها از cm 15×10 بزرگ/ 
تر نباشد و نيازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها )نظير*،+...( زیرنویس شوند. 

* درمطالعات کیفی: 
يافته ها: ابتداء براساس الگوریتم و روش آناليز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بين شود. سپس طبقات، مفاهيم یا دورنمایه های 
اصلی با زیرمجموعه آن ها به همراه نقل قول های مستقيم مشاركت كنندگان یا داده های اوليه ثبت شده بيان و توضيح داده شوند. در آخر متناسب با سؤال یا 
سؤاالت پژوهش )معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه(، یافته های مطالعه تبيين شوند، به طوری كه معنی تبيين شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه 

و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهيم، دورنمایه ها، طبقات یا متغير اصلی باشند. 
بحث: بحث باید حاوی جمع بندی و نتيجه گيری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سؤال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود: 

1- در مطالعات كمی این جمع بندی بدون بيان و تکرار یافته های عددی و آماری باشد. 
2- چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با یافته های دیگر پژوهش ها )موافق و مخالف( انجام شده در ایران و جهان )با ذكر منابع( مقایسه و تحليل )نه فقط 

توصيف( گردد و دالیل رد و قبول آن ها بحث گردد. 
3- یافته های غير قابل انتظار نيز بررسی و تفسير گردند.

4- اگر مطالعه ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نيز تفسير نماید.
5- از اظهارنظر در مواردی فراتر از یافته های مطالعه خودداری شود. 

نتیجه گیری نهايی: نتيجه گيری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف كلی یا فرضيه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا: 
1- مقاله با یک نتيجه گيری روشن كه از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع بندی گردد.

2- موارد كاربرد یافته ها، محدودیت های مطالعه و ميزان تعميم پذیری آن مورد توجه قرارگيرد.
3- پيشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به كارگيری یافته ها در این بخش قابل طرح می باشد. 

تشكر و قدردانی: در این قسمت از مؤسسه تأمين كننده بودجه افراد و یا سازمان هایی كه به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده اند قدردانی 
می گردد. ذكر تاریخ تصویب و شماره طرح های پژوهشی به عالوه شماره نامه تأیيدیه كميته اخالق مؤسسه ایی كه تحقيق در آن صورت گرفته الزامی است. 

* منابع: 
منابع مقاله به روش ونکوور تنظيم می گردند. به طوری كه ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتيب ظهور در متن مشخص شده و درپایان مقاله در قسمت منابع 
به ترتيب ظهور متن شماره گذاری می گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع شماره آن داخل پرانتز درج شود. توجه: با توجه به شرایط نمایه شدن مجالت 
علمی و پژوهشی در پایگاه های اطالعاتی معتبر دنيا الزم است، تمام منابع فارسی به زبان انگليسی آوانویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکيده 

انگليسی همان مقاله در مجله ای كه چاپ شده استفاده گردد. توجه خاص به عالمت گذاری در نوشتن منابع ضروری است. 
نحوه نگارش منابع شرح ذيل می باشد:

منابع مقاله به روش ونکووربا استفاده از نرم افزار » اند نوت« )End Note( تنظيم می گردند، حداكثر تعداد منابع )30( می باشد. 

• منابع فارسی و التین بصورت مقاله: 
1. Salanova M, Lorente L, Chambel MJ, Martínez IM.  Linking transformational leadership to nurses’ extra-role performance: 



the mediating role of self-efficacy and work engagement.Journal of Advanced Nursing. 2011; 67(10):  2256-66.
2. Rezaei N, Tahbaz F, Kimiyagar M, Alavimajd H. Assessment impact teaching nutrient on knowledge, attitude, practice 
on patient suffering diabetes in Aligodarz. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2006;8(2):52-9. [Persian].

• مقاالت  با بیش از شش نفر مولف؛ )پس از ذکر اسامی شش نويسنده عبارت et al ذکر گردد(:
3. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitialexcitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research. 2002;935(1-2):40-6.

• منابع فارسی  والتین بصورت کتاب : 
4. Faizey T. Organization and management principles .Tehran: Payam-e-Noor University publisher. 2004.[Persian].
5. Blais KK, Hayes JS, Kozier B, Erb G. Professional nursing practice: Concepts and perspectives. New Jersey: Pearson 
Prentice Hall. 2006.

• منابع فارسی و التین بصورت ترجمه کتاب : 
6. Patricia M, Christo N. Participation age. [M. Eslamie, trans.]. 2nd edition, Tehran: Cultural researches office 2000. 
7. Luria AR. The mind of a mnemonics [L. Solotaroff, trans]. New York: Avon Books; 1969. 

• فارسی و التین  بصورت فصلی از کتاب :
8. Rezaeian  M. Epidemiology of Suicide: Mental health. Chapter12. In: Hatami H, Razavi M, Eftekhar H, Majlesi F. Com-
prehensive of public health. 2nd Ed. Vol: 3.Tehran: Arjomand publisher. 2006. [Persian].
9. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, 
diagnosis, and management.2nd edition. NewYork: Raven Press;2005.

• منابع فارسی و التین  بصورت پايان نامه : 
10. Astorino TA. A survey of professional values in graduating student nurses of traditional and accelerated baccalaureate 
nursing programs. [PhD thesis] Nursing.Pennsylvania: Indiana University of Pennsylvania, 2006.
11. Afsaryan SZ. Relationship Between emotional intelligence and Transformational leadership style in administrator. [MSc.
thesis]Nursing. Mashhad: Mashhad University;1369.[Persian]

• منابع فارسی و التین  بصورت  الكترونیک: 
12. Alfred D,  Martin P,  Yarbrough S, Lin YH, Wang L. A Comparison of Professional Values of Taiwanese and American 
Nursing Students. [Internet]. [Cited August 2011].Available from:www.stti.iupui.edu/pp07/convention11/Alfred_Danita.
pdf.
13. Sharefzade S. Creativity and Innovation in Nursing and Midwifery. A review of the field. [Internet]. [Cited April2009].
Available from:http://www.rasekhon.net/Article/show-26315.aspx. [Persian].

• سازمان به عنوان مولف: 
14. Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 2007.
15. Occupational Health and Safety for Nurse. [Internet]. [Cited 2006 ].Available from http://www.icn.ch/images/stories/
documents/publications/position_statements/C08_Occupational_Health_Safety.pdf

• منابع بصورت کنفرانس: 
16. Charmi L, Kalkhali T. Triage in medical service (pre-hospital and hospital) what that nurses know? Proceedings Con-
gress of the Promotion of Crisis Management in Disasters; 2006 Augst 29-30; Zanjan, Iran. [Persian].

** توجه: 
- فرم تعهدنامه نویسندگان را از سایت)منوی برای نویسندگان قسمت تعهدنامه نویسندگان( دریافت و تکميل نمایيد.

 - چاپ و انتشار مطالب مجله پس از كسب اجازه از سردبير مجله افق پرستاری و با ذكر مأخذ مجاز است. كليه حقوق برای ناشر محفوظ است. 
 - برای كسانی كه مقاله آن ها در نشریه چاپ شود به تعداد نویسندگان از همان شماره مجله )برای نویسنده مسئول( ارسال خواهد شد. 

 - در پایان از شما نویسنده محترم درخواست می شود با مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان مقاله خود را تنظيم و با ثبت نام و گرفتن نام كاربر و رمز عبور 
در سایت مجله مقاله را راسال فرمایيد. 
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             سخن سردبیر

با عنایات خاصه باریتعالی، همکاری و وحدت دوجانبه علمی بین گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس و سازمان نظام پرستاری به بار نشست و اولین 

فصلنامه افق پرستاری با محور »آموزش پرستاری« با ارایه مقاالتی ارزشمند  انتشار یافت. هدف اصلی انتشار این شماره؛ گسترش دانش کاربردی 

جهت بهبود عملکرد دست اندرکاران آموزش و در نهایت دانشجویان پرستاری در عرصه های مختلف است. 

امروزه، آموزش پرستاری ما با چالش های متعددی برای پیشبرد مراقبت های بالینی روبروست که شاید یکی از دالیل بارز آن استفاده مداوم از 

رویکرد های سنتی در آموزش های نظری و بالینی باشد. حال که با ارزشیابی برنامه های آموزشی، پرستاری در مسیر تازه ای گام برداشته به نظر می رسد، 

برنامه ریزی های عملیاتی برای تثبیت این برنامه های جدید ضروری است. در این راستا، مدیران پرستاری در حوزه های متفاوت رسالت سنگینی بر عهده 

دارند تا با برنامه ریزی های اثر بخش، ارزش های حرفه ای را در سطح جهانی و بطور عینی نمایش دهند.

مقاالت این شماره از یافته های تحقیقاتی در زمینه برخی از مشکالت دانشجویان ازجمله اضطراب امتحان، استرس و نحوه  سالمت روانی – 

اجتماعی دانشجویان است که چگونه عمل می نمایند. برخی دیگر از مقاالت ازجمله بررسی سطح صالحیت بالینی دانشجویان و تبیین ارزش های 

حرفه ای از دیدگاه خود آنان؛ نوعی ارزشیابی خدمات آموزشی از دیدگاه ذینفعان داخلی است که می تواند به شناخت نحوه عملکرد مدرسین و مربیان بالینی 

بی انجامد. بدیهی است که این مقاالت نقاط بحرانی برای تجدیدنظر و تغییر روندهای آموزش را برای دست اندرکاران روشن می نمایند. ارایه مقاالتی با 

روش های تحقیق تجربی به ویژه الگو های اجرایی آنها در فرایند پژوهش می تواند به عنوان راهنما های بالینی توسط مربیان دیگردر حوزه های آموزش 

بالینی بکار گرفته شوند. در این جا ضروری است که از همکاری بی شائبه کلیه نویسندگان و داوران علمی سپاسگزاری نمایم. بدیهی است که انتشار این 

شماره جلوه بارز و عینی این همکاری  و مشارکت دوجانبه است!

شایان ذکر است که فرآیند داوری و پذیرش بدین صورت اجرا شد که پس از بررسی ساختاری و محتوایی مقاله توسط سردبیر، داوری مقاله توسط حداقل 

سه نفر متخصص رشته مربوطه به صورت داوریی همتا )Peer Review( انجام گرفت. مقاله اصالحی نویسنده بعد از داروی نیز توسط یکی از داوران قبلی 

به عنوان »داور نهایی« مورد بررسی قرار گرفت و در صورت نیاز، مجدداً به نویسنده مسؤول ارسال شد. پس از اصالح مقاله براساس نظرات داور نهایی، مقاله 

توسط سردبیر بررسی شده و با توجه به نکات مهم اصالحی و نظر داور نهایی مقاله در فهرست تصمیم گیری نهایی توسط شورای هیئت تحریریه قرار گرفت. 

الزم به ذکر است که بررسی آماری مقاالت توسط متخصص آمار انجام شده است.

با توجه به تغییر نام و رویکرد اصلی فصلنامه افق به »مدیریت پرستاری«، در آینده نزدیک با اتکال به خداوند سبحان سعی براین است 

که در مجالت بعدی در حوزه »مدیریت پرستاری« بطور جامع در حیطه های آموزشی، پژوهشی و ارایه مراقبت های بهداشتی- درمانی بطور 

اختصاصی تری مورد بررسی و گزارش شوند. لذا، در شماره های بعدی بر اساس این رویکرد مقاالتی ارایه می شوند که بتوانند نقاط ابهام در این حیطه ها 

را تبیین نمایند. باشد که در پناه باریتعالی ادامه این مسیر با نگرشی  و رویکردی نو ادامه یافته و تعالی حرفه را به همراه داشته باشد. 
 «و من ا... التوفیق ...»
سردبیر        
دکتر زهره ونکی 

د فتا ا م  جا رد  که  ست  ا قی  سا رخ  غ  و فر یک  د                                                               نمو که  ین  ر گا ن نقش  و  کس  همه  ین  ا



فهرست مقاالت

9  بررسي منابع استرس زا و شيوه هاي مقابله با آن در دانشجویان علوم پزشکی      

ندا محمدی نیا، محمدعلی رضائی، نسترن حیدری خیاط، حسن شريفی پور، فاطمه دربان

17  بررسی صالحيت باليني دانشجویان پرستاري بر اساس خود ارزیابي      

رضوان حكیم زاده، نوروزعلی کرم دوست، ربابه معماريان، اکرم قدرتی، جمال میرموسوی
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چكیده
مقدمه: آموزش، تجربه ای پر اس��ترس به ویژه درحرف پزشکي است، بگونه ای كه آگاهی 

به منابع ایجادكننده و نحوه برخورد با آن  بسيار مهم است. 
ه�دف: هدف از مطالع��ه مذكور، تعيين منابع اس��ترس زا و ش��يوه هاي مقابله با آن در 

دانشجویان پرستاري، مامایي و مركز فوریت هاي پزشکي بوده است.
م�واد و روش ها: پژوه��ش حاضر مطالع��ه ای توصيفي- تحليلی از نوع مقطعي اس��ت. 
نمونه ها ش��امل 250 دانشجوي پرس��تاري، مامایي و فوریت هاي پزشکي شهر ایرانشهر 
بودند كه در زمان اجرای پژوهش )اردیبهش��ت تا خرداد 1389( مش��غول به تحصيل و 
به روش تمام ش��ماري انتخاب ش��دند. ابزارهای جمع آوري داده ها پرسش��نامه اطالعات 
دموگرافيک، منابع  اس��ترس زا، نوع سيس��تم حمایتی و پرسش��نامه شيوه هاي مقابله اي 
جالوویس بود. جهت تعيين اعتبار ابزار پژوهش��گر س��اخته، از نظرات اصالحي ده نفر از 
اعضای هيئت علمی اس��تفاده شد. پایایي پرسش��نامه پژوهشگرساخته نيز ضریب آلفاي 
كرونباخ به ش��يوه همس��اني دروني، 0/64 به دست آمد. پایایي ابزار استاندارد جالوویس 
با اس��تفاده از آزمون – باز آزمون  با فاصله یک ماه r = 0/87 بود. پرسش��نامه ها توس��ط 
واحدهای پژوهش تکميل ش��ده و داده ها با استفاده از آمار توصيفی و آزمون های تحليل 
واریان��س یک طرفه، تی و تحليل همبس��تگی در نرم اف��زار SPSS16 تجزیه و تحليل 

شدند و سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: آمار توصيفی نش��ان داد بيش��ترین عامل اس��ترس زا، آینده نامعلوم در %13/6 
دانش��جویان بود. مهم ترین سيستم حمایتي، خانواده )89/2%( بوده و شایع ترین شيوه ی 
مقابله با اس��ترس، راه ه��اي مقابله هيجان مدار با ميانگين نم��ره 9/42± 47/11 )درحد 
خوب( در برابر راه هاي مش��کل مدار با ميانگين نمره 6/81±31/39 )درحد ضعيف( بوده 
اس��ت. نتایج آزمون های تی، تحليل  واریانس یک طرفه و همبستگی پيرسون نشان داد 
 )P=0/00( و جنس )P= 0/025( كه ش��يوه های مقابله هيجان مدار با زنده بودن والدین
و ش��يوه های مقابله مشکل مدار با مقطع تحصيلی )P= 0/00(، جنس )P= 0/00( و سن 

)P= 0/00( ارتباط معنا داري داشته اند.
نتیجه گیری: با توجه به وجود عوامل اس��ترس زاي متعدد در زندگی و محيط آموزش��ي 
دانش��جویان، باید خدمات مشاوره اي موجود در سطح دانش��گاه و شهر را به آنها معرفي 
نموده و كالس هاي آموزِش روش هاي سالِم مبارزه با استرس را برگزار كرد تا شاید بتوان 

از اثرات مخرب جسمی و روانی استرس بر این قشر كارآمد جلوگيری كرد. 
کلمات کلیدی: استرس، شيوه مقابله ای، دانشجویان علوم پزشکی

بررسي منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله با آن در دانشجويان علوم پزشکی 
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محمدعلی رضايی و همكاران 

  مقدمه
آموزش، انتقال اطالع��ات، تواناكردن فرد به انجام كاري یا تغيير در 
عقاید و احساسات او بوده و هدف از آموزش، تسهيل یادگيري و ایجاد 
تجربه اي خوشایند براي فرد می   باشد )1(. رسالت نظام   هاي آموزشي، 
پروراندن انسان هایي پر   تکاپوست كه مي   خواهند از قيد   هاي بي شمار 
و گوناگون وجودیش��ان رها گش��ته و راه تکامل خود را هموار سازند 
)2(. به طور كلي آموزش تجربه   اي پر اس��ترس اس��ت؛ به خصوص 
در حرفه   های علوم پزش��کی كه با جان انس��ان ها سر   و   كار دارند )3(. 
دانشجویان علوم پزش��کی به ویژه دانشجویان دانشکده پرستاری و 
مامایی، به علت خواس��ته   های روانی ب��اال و دامنه تصميم   گيری كم 
در حرف��ه خود و نياز به فراگيری دان��ش و مهارت هاي متعدد براي 
نقش   هاي مختلف و گس��ترده خود، با عوامل اس��ترس   زای متعددی 
مواجه می شوند )4 و 5(. دانشجویان این رشته عالوه بر استرس   هاي 
ناشي از محيط آموزشي، در معرض استرسورهاي محيط باليني نيز 
قرار مي   گيرند زیرا تقریباً 50 % از زمان این دانشجویان به فعاليت هاي 

باليني اختصاص دارد )5(.
اگر دانشجویان استرس را به مثابه یک مبارزه احساس كنند، انگيزه 
آن ه��ا جهت یادگي��ري افزایش مي   یابد )3(؛ اما اگ��ر ميزان آن زیاد 
و تهدیدكننده باش��د مي   تواند باعث افت تحصيل��ي و مانع از ظهور 
استعدادها و توانایي هاي بالقوه و شکوفایي اندیشه   هاي خالقشان شده 
و نقص در عملکرد مفيد آنان را به دنبال داش��ته باش��د )4(. مارتين 
گزارش كرد كه 67/9% دانش��جویان پرستاري در اسکاتلند استرس 
داشتند)6(. ميزان ميانگين استرس دانشجویان پرستاري در 5 كشور 
)آلباني، جمهوري چک، مال��ت، برونئي و ویلز(، 52/3 از مجموع 96 
نمره گ��زارش گردید)7(. در ایران نيز اس��فندیاري در س��ال1380 
گزارش نمود كه باالترین نمره عوامل استرس   زا مربوط به دانشجویان 
دانش��کده پرستاري است؛ به  طوري كه این دانشجویان هم استرس 
بيش��تري را تجرب��ه مي   كنند و ه��م از نظر س��المت عمومي وضع 

نامطلوبي دارند )8(. 
یکي از كاركردهاي مهم این دوره از زندگي، دس��تيابي به استقالل و 
خودمختاري است كه به شکل توانایي تصميم   گيري مستقل و انجام 
تکاليف زندگي بدون اتکا به دیگران پدیدار مي   شود )9(. تغيير روابط 
با خانواده و دوس��تان، س��ازگاري با تکاليف و محتواي درسي جدید، 
مراقبت از بيماران بد   حال و در حال مرگ، مشاهده درد و رنج مردم، 
ترس از اش��تباه در بالين بيمار، برخورد با انواع بيماري هاي خطرناک 
و واگير مي   تواند به ش��دت بر این دانش��جویان تأثير گذاشته و حتي 

منجر به اضطراب و افس��ردگي در آن ها گردد )10(. شواهد محکمي 
وجود دارد كه استرس مي   تواند منجر به پيامدهاي منفي متفاوتي از 
قبيل بيماري هاي جسمي، اختالالت رواني یا احساس فرسودگي در 

اشخاص شود )7(.
 تأثير استرس بر شخص سالم تابع عوامل مختلفی است كه عبارتند    از 
شدت استرس، اثرات خاص آن بر شرایط زندگي، وضعيت جسميرواني 
فرد )11(، تعداد عوامل استرس   زایی كه هم زمان اتفاق مي   افتد )12(، 
س��ن و وضعيت سازگاري )13(. از س��وي دیگر، دیدگاه   هاي جدید 
در مورد اس��ترس به جاي تمركز بر ماهيت اس��ترس به نقش منابع 
روانش��ناختي فرد در رویارویي با عوامل فشارزا تأكيد دارند؛ چون در 
مواجهه با استرس هر چه شيوه هاي مناسب   تري به كار گرفته شود، 

آسيب ناشي از آن كمترخواهد بود ) 12(. 
مهم این است كه پاسخ به استرس، مفيد واقع شود تا بتواند از ایجاد 
و دوام رویداده��اي تنش   زا و عدم آرامش در افراد جلوگيري نماید 
و این كار ممکن نيس��ت مگر با ب��ه كارگيري مهارت   هاي مقابله   اي 

مناسب )10(. 
مقابل��ه كردن عبارت اس��ت از تالش   هایي كه براي كنت��رل و اداره 
كردن موقعيت هایي كه به نظر خطرناک و تنش   زا مي رسند، به عمل 
مي آید)14(. از دی��دگاه الزاروس و فولکمن )1984(، مقابله عبارت 
اس��ت از تالش هاي فکري، هيجاني و رفت��اري فرد كه هنگام روبرو 
ش��دن با فش��ارهاي رواني به منظور غلبه كردن، تحمل كردن یا به 
حداقل رساندن عوارض استرس به كار گرفته مي   شود )15(. در واقع 
منابع مقابله اي ش��امل ویژگي هاي خود شخص مي باشد كه قبل از 
وقوع اس��ترس وجود دارند؛ مانند برخورداري از عزت نفس، احساس 
تس��لط بر موقعيت، سبک-هاي ش��ناختي، منبع كنترل و خود اثر 
بخش��ي، و توانایي حل مس��ئله )16(. طبق نظر الزاروس و فولکمن 
دوشيوه اصلي مقابله با اس��ترس وجود دارد كه به عنوان روش   هاي 
مقابله مسئله   مدار و هيجان   مدار شناخته مي   شوند. روش هاي مقابله 
مس��ئله    مدار كه در آن هدف اصلي، تسلط یافتن بر موقعيت و ایجاد 
تغيير در منبع فشار   زاست و روش هاي مقابله هيجان    مدار كه در آن، 

هدف اصلي كاهش یا تبدیل سریع آشفتگي هيجاني است )17(.
به دليل اثرات منفي استرس، اهميتي كه روش هاي مقابله با استرس 
دارن��د، باال بودن مواجهه با اس��ترس به ویژه در دانش��جویان گروه 
علوم پزشکی، شرایط خاص امنيتي این منطقه )ایرانشهر(، كمبود 
امکانات تفریحي و اختالف شدید آب و هوایي با محل زندگي برخي 
دانشجویان و اختالفات آشکار زبان و فرهنگ با مراجعه كنندگان و 
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 منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله ای دانشجويان

این كه مطالعه مشابهی در منطقه مذكور یافت نشد، بر آن شدیم تا 
مطالعه حاضر را با هدف تعيين منابع اس��ترس زا و شيوه   هاي مقابله 
با آن در دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایي و مركزفوریت هاي 

پزشکي ایرانشهر انجام دهيم.
  مواد و روش ها

مطالعه حاضر توصيفي – تحليلی از نوع مقطعي اس��ت كه بر روي 
دانشجویان دانشکده پرستاري مامایي و مركز فوریت هاي پزشکي شهر 
ایرانشهر در بهار سال 1389 انجام شد. معيارهاي ورود در این مطالعه 
ش��امل تمایل به ش��ركت در پژوهش، اشتغال به تحصيل در یکي از 
رشته های پرستاري، مامایي، بهداشت خانواده یا فوریت هاي پزشکي، 
سالمت جسمي، رواني، گفتاري، شنيداري و داشتن روند معمول در 
زندگي و معيارهاي خروج ازآن ش��امل رخ دادن واقعه اس��ترس   زاي 
عمده    چون فوت عزیزان، بيماري صعب العالج براي خود یا خانواده و 
هر واقعه دیگري كه بر روند معمول زندگي، رفتار و عملکرد فرد تأثير 
منفي داشته باشد، انصراف از شركت در پژوهش و داشتن بيماري یا 
مشکل رواني و یا مصرف داروي روان پریشي بوده است. حجم نمونه 

250 نفر بود كه به شيوه تمام شماری انتخاب شدند.
ابزار جمع   آوري داده   ها شامل فرم مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه 
پژوهشگر   ساخته عوامل استرس   زا و منابع حمایتي و مقياس الگوهاي 
مقابله   اي استاندارد جالوویس بود. فرم مشخصات دموگرافيک حاوی 
16 س��ؤال در مورد مشخصات فردی و پرسشنامه عوامل استرس   زا و 
منابع حمایتي ش��امل یک سؤال كلي در رابطه با عوامل استرس   زا و 
منابع حمایت��ی واحدهاي پژوهش بود كه با توجه به اهداف تحقيق 
و مطالعه جدیدترین منابع و مقاالت مرتبط تهيه شده بودند. روایي 
و پایایي مقياس ش��يوه هاي مقابله اي اس��تاندارد جالوویس توس��ط 
انبوهي زهري و عزیزنژاد در داخل كش��ور و جين در خارج از كشور 
سنجش و تأیيد شده است )19و18(. این پرسشنامه حاوي 40 سؤال 
5 گزین��ه اي )هرگز 0، خيلي كم 1، گاهي اوق��ات2، اغلب اوقات3، 
هميش��ه4( مي باش��د. یکی از عبارات این پرسش��نامه كه مربوط به 
ش��يوه هيجان   مدار و در ارتباط با اس��تفاده از الکل بود، به علت عدم 
هم خواني با معيارهاي اسالمي و فرهنگي كشور حذف شد و در نهایت 
مقياس 39 س��ؤالي در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت كه 14 
سؤال اس��تفاده از روش مسئله مدار و بقيه سؤاالت استفاده از روش 

هيجان   مدار را مي   سنجيد.
جهت تعيين اعتبار محتوا، پرسش��نامه   ها در اختيار 7 نفر از اعضای 
هيئت علمی دانشکده پرستاری مامایی قرار گرفت و نظرات اصالحي 

آنان اعمال شد. پایایي پرسشنامه عوامل استرس   زا و منابع حمایتي به 
شيوه همساني دروني سنجيده شد كه ضریب آلفاي كرونباخ 0/64 به 
دست آمد. پایایي مقياس شيوه هاي مقابله   اي استاندارد جالوویس نيز 
با استفاده از آزمون - آزمون مجدد با فاصله یک ماه در دانشجویان یک 
كالس )31نفر( 0/87 به دست آمد. بعد از تصویب شورای پژوهشی 
دانش��گاه و تأیي��د كميته اخالق و كس��ب معرفي   نامه از دانش��کده 
پرستاري و مامایي ایرانشهر، پژوهشگر اقدام به نمونه   گيري نمود؛ به 
این صورت    كه در هر گروه از دانش��جویان، در ابتداي یکي ازكالس-

هاي درسي با هماهنگي آموزش و استاد مربوطه، پرسشنامه ها توزیع 
ش��د. س��پس در مورد هدف پژوهش، نحوه پاسخ دهي به سؤاالت و 
معيارهاي ورود و خروج توضيح داده ش��د و از افرادي كه معيارهاي 
شركت در پژوهش را داشتند )بنا به گفته فرد( رضایت شفاهي گرفته 
و به آن ها  اطمينان داده ش��د ك��ه اطالعات محرمانه مانده و نيازی 
به ذكر نام و نام خانوادگی نيس��ت. در مرحله بعد، به آن ها  فرصت 
ده دقيقه   اي داده ش��د تا پرسشنامه   ها را تکميل كنند. پژوهشگر در 
زمان پر   كردن پرسشنامه   ها به سؤاالت شركت   كنندگان پاسخ می   داد 
و ابهامات را رفع می   نمود. پرسش��نامه ها پس از تکميل نيز توس��ط 
خود پژوهشگر جمع   آوري شد. الزم به ذكر است كه امتيازات كسب 
ش��ده در شيوه هاي مقابله با اس��ترس نوع مشکل مدار در سه سطح 
)0-20( ضعي��ف، )21-40( متوس��ط و )41-60( خوب و امتيازات 
كس��ب ش��ده در نوع هيجان   مدار نيز در سه سطح )0-32( ضعيف، 
)33-64( متوس��ط و )65-96( خوب طبقه   بندي ش��دند. به منظور 
تجزیه و تحليل داده   ها از نرم   افزار SPSS16 اس��تفاده ش��د. از آمار 
توصيف��ي و آزمون   هاي آماری تي )بررس��ی ارتباط ميانگين نمرات 
ب��ا جنس، محل تولد، وضعيت تأه��ل، مقطع تحصيلي و زنده بودن 
والدین(، تحليل واریانس یک طرفه )بررس��ی ارتباط ميانگين نمرات 
با تحصيالت والدین، شغل والدین، رشته تحصيلی، منابع حمایتی( 
و آزمون همبستگی پيرسون )تعيين ارتباط ميانگين نمرات با سن( 

استفاده شد و سطح معناداري 0/05 در نظر گرفته شد.
  يافته ها

نتایج حاصل از این پژوهش نش��ان داد ك��ه اكثر واحدهاي پژوهش 
دختر )72/2%(، مجرد )68/2%( و از رشته تحصيلي مامایی )%38/7( 
بوده و 68/6% آن ها  بومی و ساكن شهر بودند. در 89/4% واحدهاي 
پژوهش هر دو والد در قيد حيات بودند. از نظر تحصيالت والدین، اكثر 

آن ها تحصيالت ابتدایی )مادران37/6% و پدران 25/1%( داشتند و
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جدول 1. توزيع فراوانی مطلق و نس�بی منابع استرس زا در 
دانشجويان

درصدتعدادمنابع استرس زای دانشكده
3313/6آینده نامعلوم شغلی وزندگی

2711/1امتحان
2711/1سؤاالت شفاهی

249/9نصب نمرات در برد
218/6دوری از خانواده

156/1رفتار برخی اساتيد
156/1كارآموزی

124/9حساس بودن شغل
124/9مشکالت اقتصادی

93/7غذای سلف
93/6علل دیگر

62/5رفتار برخی دانشجویان
31/2خوابگاه
213100جمع

از نظر ش��غل پدر و مادر، 91/1% مادر خانه   دار و 42/1% ش��غل پدر 
كارمن��د می   باش��د. 89/2% واحدهاي پژوهش، خان��واده را به عنوان 
مهم تری��ن منبع حمایتی ذك��ر نمودن��د. 13/6% از واحدهاي مورد 
پژوهش آینده نامعلوم ش��غلی و زندگی و 11/1% سؤاالت شفاهي و 

امتحان را مهم ترین عامل استرس   زا ذكركردند )جدول شماره1(. 
در بررسي شيوه هاي مقابله با استرس، ميانگين نمرات نشان داد اكثر 
واحدهاي مورد پژوهش، از راه هاي هيجان مدار بيشتر از راه های مسئله 
مدار براي مقابله با استرس كمک مي   گرفتند )9/42±47/11 در برابر 
 6/81±31/39(. از بين روش های مس��ئله مدار، اكثر شركت   كنندگان
)97 نف��ر یا 39/3%( از عب��ارت »به راه هاي مختلفي فکر مي   كنم كه 
بتوانم وضعيت خود را بهتر كنم«، هميشه استفاده می   كردند و در بين 
عبارات مربوط به راه هاي هيجان مدار »دعا مي كنم و به خدا متوسل 
مي شوم«، در اكثر آن ها )171نفریا 69%( مورد استفاده قرار می   گرفت 

)جدول شماره2(.
در بررس��ی ارتباط روش های مختلف مقابله با استرس و ویژگی های 
دموگرافي��ک، ميانگين نمره روش هيجان مدار ب��ا زنده بودن والدین 

شركت كنندگان )P= 0.025( و جنسيت )P=0.47( و ميانگين نمره 
 ،)P<0.001( روش مشکل مدار مقابله با استرس با مقطع تحصيلي

سن )P<0.001( و جنس )P<0.001( ارتباط معنا داری داشتند.
  بحث

دانش��جویان به دلي��ل طبيعت گذرای زندگي دانش��جویی با عوامل 
اس��ترس   زاي متعددی روبرو می   ش��وند و این عوامل كه بر سالمت و 
عملک��رد آن ها تأثير می   گذارد. در گروه علوم پزش��کي و در برخي از 
دانش��گاه ها به دالیل خصوصيات جغرافيایي و منطقه اي خاص، این 
عوامل بيش��تر اس��ت. در پژوهش حاضر بيش��ترین عامل استرس   زا 
آینده نامعلوم ش��غلی و زندگی و س��پس امتحان و سؤاالت شفاهی 
مطرح شده است. در تحقيق مشابهی كه همایده در زاركووا در سال 
2011 انجام داد، بزرگ ترین استرس تجربه شده توسط دانشجویان 
اس��ترس   های خود تحميلی بيان شد )20(. اباذری، عباس   زاده و عرب 
)1383( هم در مطالعه خود با هدف تعيين ميزان و منابع استرس در 
دانشجویان پرستاری چند شهر استان كرمان، شایع ترین استرسورها 
را اختالف ميان آموزش های تئوری در كالس با آن چه در بيمارستان 
انجام می   شود، امکان پيشرفت تحصيلی،كسب كفایت الزم در شغل 
آینده و نگرش اطرافيان نس��بت به رشته پرستاری بيان كردند )3(. 
در پژوهش مش��ابهی كه باریکانی در دانشجویان پزشکی قزوین در 
س��ال1386 انجام داد، س��ازگاری اوليه با برنامه، هراس از امتحان و 
مسائل اقتصادی، مهم ترین عوامل اس��ترس   زا ذكر شده بودند )21(. 
گرچه عوامل اس��ترس   زاي بيان ش��ده در مطالعات مختلف، متفاوت 
است اما تمامی این عوامل در زندگی دانشجویی وجود دارد و احتماالً 
شدت یا ضعف بيان شده در مورد آن ها مربوط به ابزار مورد استفاده 
برای جمع   آوری اطالعات، رشته تحصيلی دانشجویان مورد مطالعه و 

دانشگاه محل تحصيل بوده است.
منابع حمایتی مطرح شده در مطالعه حاضر به ترتيب خانواده، دوستان، 
اساتيد و فاميل بوده   اند. خانواده به عنوان یک سيستم عمل مي   نماید و 
رفتار اعضاي آن تابعي از رفتار سایر اعضاي خانواده است كه در صورت 
بروز مشکل در رفتار و حاالت یکي از اعضا، تعادل خانواده بهم خورده 
و سيستم خانواده براي حفظ تعادل مجبور است كه وارد عمل شود 
)22(. ثمری، لعلی و علی عسکری نيز درسال 1383در مطالعه خود 
در دانشگاه علوم پزشکی اهواز به این نتيجه رسيدند كه ادراک بهتر 
از حمایت اجتماعی و مؤلفه   های آن یعنی خانواده، دوس��تان و افراد 
مهم می   تواند در كاهش درک استرس دانشجویان نقش مؤثری داشته 
باش��د )23(. در نتایج پژوهش مشابه دیگری، مک كویين می   نویسد 
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حمایت غيررس��می، ادراک خانواده و كارایی فردی والدین به عنوان 
منبع حمایتی می   تواند در مهار نمودن و كاهش استرس نقش اساسی 
ایفا كند )24(. ایس��تگارد هم بيان می   كند افزایش حمایت اجتماعی 
از سوی والدین و همس��االن، اثر رویدادهاي منفی زندگی را در بين 
جوانان كاهش می   دهد و منجر    به س��ازگاری و س��المتی می   ش��ود. 
الفرینر، لگروود و دوهرتي در پژوهشی كه با عنوان مشابه ما انجام داده 
بودند، دریافتند دانشجویانی كه سطح باالتری از حمایت اجتماعی را از 
خانواده   هاشان درک كرده اند، سطوح باالتری از سازگاری را در زندگی 

دانشجویی داشته   اند )23(.
در رابط��ه با تعيين ش��ایع ترین الگوی مقابله با اس��ترس، ميانگين 
نمره واكنش های هيجان   مدار اس��تفاده شده بيش��تر از واكنش   های 
مسئله   مدار بوده اس��ت )9/42±47/11 در برابر 6/81±31/39( و به 
عبارتي واكنش   هاي هيجان مدار در حد خوب و مسئله   مدار در سطح 
ضعيف اس��تفاده مي   شده است. در پژوهش   های مشابه انجام شده در 
این زمينه نيز نتایج مشابهی بدس��ت آمده است؛ به طوری كه هپ، 
مورگلي و پوچي در س��ال 2005 در پژوهش خود بيان داشته   اند كه 
شيوه مقابله مسئله   مدار نمی   تواند به عنوان راهبردی مؤثر در كاهش 
ميزان اس��ترس های حاد پس   آسيبی نقش داشته باشد )25(. برخی 
مطالعات نش��ان داده   اند كه ش��يوه مقابله مس��ئله   مدار، تحت تأثير 
عوامل مختلفی چون ویژگی   های شخصيتی، روانشناختی، جنسيتی، 
شرایط محيطی و... می   باشد و شاید بتوان نتيجه گرفت واكنش های 
هيجان   مدار عموميت بيشتری دارند )23(. در بين عبارات پرسشنامه، 
بيشترین مورد استفاده شده در رویارویی با استرس، دعاكردن و توسل 
به خداوند )69%( بوده اس��ت. در ميان شيوه   هاي مختلف سازگاري با 
اس��ترس، روش س��ازگاري دیني از اهميت زیادي در سازگار نمودن 
جسمی و روانی برخوردار است. به باور بسياري از متخصصان بالينی، 
عوامل مذهبي درون��ي داراي اثرات اجتماعي، رواني، فرهنگي، بدني 

و خانوادگي بر زندگي فرد اس��ت. تقویت اعتقادات مذهبي در تمامي 
مراحل زندگي، یک اقدام پيش��گيري   كننده جهت كاهش اختالالت 
رواني اس��ت؛ زیرا بر عملکرد انس��ان تأثير مثبتي دارد و بدین طریق 
اعمال مذهبي، گاه به عنوان تخفيف   دهنده اضطراب، احس��اس گناه، 
افس��ردگي و رفع احساس نا   امني بکار مي روند )22(. نتایج تحقيقات 
اس��المي و ش��جاعي   زاده در س��ال 1379دركرمان )26(، و صالحي 
و پير   ه��ادي نيز در همان س��ال در اراک، مؤید نقش مثبت عملکرد 

مذهبي در معيارهاي سالمت رواني است )27(.
در رابطه ب��ا ارتباط الگوهای مقابله   ای مورد اس��تفاده و خصوصيات 
دموگرافي��ک واحده��اي پژوهش، نتایج حاصل از آزمون تی تس��ت 
و ضریب پيرس��ون به ترتيب نش��ان داد كه ميانگين نمره استفاده از 
روش مس��ئله مدار با مقطع تحصيلی، جنس و سن رابطه معنا   داری 
داش��ته؛ به طوری كه محصالن مقطع كاردانی، پسران و سنين باالتر 
بيش��تر از این شيوه استفاده می   كردند. در نتيجه ی آزمون تی تست، 
بي��ن ميانگين نمره روش   ه��ای هيجان مدار با زنده ب��ودن والدین و 
جنس ارتباط معنا   داری وجود داش��ت؛ ب��ه نحوی كه این روش ها در 
دانش��جویاني كه والدین آن ها در قيد حيات بودند و دختران، بيشتر 
استفاده می شد. از بررسی مطالعات مشابه نتایج متعددی به دست آمد؛ 
از جمله ثمری در مطالعه خود به این نتيجه رسيد كه كاربرد شيوه های 
مقابله ای هيجان مدار نزد دختران مش��هودتر است؛ اما در استفاده از 
روش های مسئله مدار تفاوتی بين دو جنس وجود نداشته است )25(. 
پيالرماتد نيز معتقد بود زنان بيش از مردان از شيوه های هيجان مدار 
اس��تفاده می كنند )28(. درامهلر نيز در سال 2005 در پژوهش خود 
بيان داش��ته اس��ت مردان دارای نقش سنتی، نسبت به زنان سنتی، 
مس��ئله   مدارتر بوده   اند )29(. برخی از پژوهش   های انجام ش��ده چون 
پژوهش آقامحمدیان و پاژخ   زاده درس��ال 1381 )30( و آقاجانی نيز 
حاكي از عدم تأثير جنس��يت بر استفاده از شيوه های مقابله   ای بوده 

جدول 2. توزيع فراواني نسبي و مطلق استفاده از روش های مقابله با استرس در دانشجويان

استفاده  از  روش های
مقابله با استرس

جمعاغلب و همیشهگاهیهرگز و خیلی کم
انحراف میانگین

معیار درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

83/318175/45121/324010031/396/81راه های مشکل مدار

002712/618787/421410047/119/42راه های هيجان مدار
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است. در رابطه با زنده بودن والدین، والنتير نشان داده حمایت والدین 
با س��ازگاری روانی فرزندان و استفاده از راهبردهای مقابله   ای، رابطه 
مثبت دارد )23(. در مطالعات دیگر مورد بررس��ی، در زمينه ارتباط 
مقطع تحصيلی با روش های مقابله با استرس مطلبی یافت نشد؛ اما 
در رابطه با ارتباط روش های مقابله   ای با س��ن، در مطالعه بانو ساینر 
درسال 2003 بين سن، استرس و شيوه   هاي مقابله با استرس، رابطه 
معنا   داری وجود نداشت )31( و در پژوهش اباذری، عباس زاده و عرب 
در دانشجویان پرستاري استان كرمان با افزایش سن، ميزان استرس 

كاهش می   یافت )3(. 
  نتیجه گیري

 با توجه به این كه یافته   های این مطالعه نش��ان داد بيشترین عامل 
اس��ترس   زا، آینده نامعلوم شغلی و زندگی و سپس امتحان و سؤاالت 
ش��فاهی می باشد، توصيه می شود در مورد اهميت رشته های مذكور 
در جامعه، ميزان اشتغال و نياز به این رشته ها به خصوص در استان 
سيستان و بلوچستان، كاربرد این رشته ها در زندگی، تحقيق و مشاوره 
قبل از ازدواج آموزش داده ش��ود. همچنين به اساتيد توصيه می شود 
در جلس��ات آموزش��ی با بازخورد گرفتن كتبی از دانشجویان در هر 
جلسه كالس��ی، استرس ناشی از امتحان و تست شفاهی را در آن ها 
كاهش دهند و از س��وی دیگر چون نتایج نشان داد اكثر دانشجویان 
از ش��يوه   هاي هيجان   مدار در مقابله با اس��ترس استفاده مي   كنند كه 
نقشی گذرا در كاهش استرس دارد؛ لذا پيشنهاد مي   شود كه مدیران 
و برنامه   ریزان آموزشي، ارتقای مهارت   هاي مقابله   اي مسئله مدار را در 
دانشجویان مورد توجه قرار دهند و با برگزاري كارگاه   هاي مقابله مؤثر 

با استرس و برنامه   ریزي مشاوره    هاي دانشجویي گامي مؤثر در جهت 
ارتقای س��المت دانشجویان كه آینده سازان كشور هستند، برداشته 
شود. از آنجایی كه مهم ترین منبع حمایتی دانشجویان مورد مطالعه، 
خانواده بوده، می توان برنامه های آموزشی روش های مقابله با استرس 
را در سطح گسترده در جامعه اجرا كرد تا خانواده ها نيز با آن ها آشنا 
ش��ده و در این باره فرزن��دان خود را یاری دهن��د. در مطالعه مذكور 
محدودیت   هایي چ��ون تأثير تفاوت   های ف��ردی، خصوصيات روانی، 
ویژگی   های ش��خصيتی و خانوادگی، تفاوت در درک دانش��جویان از 
تجربيات و استرس��ورهای بالينی وجود داشته كه همگی در پاسخ به 
س��ؤاالت تأثيرگذار بوده اند كه گرچه قابل كنترل نبوده اند اما س��عی 
ش��د با توضيح كامل سؤاالت و برطرف كردن ابهامات در پاسخ دهی، 
حتی االمکان این محدودیت تعدیل شود. در نهایت، پيشنهاد می شود 
مطالعه مذكور با تعداد نمونه بيشتر در دانشجویان دانشگاه های دیگر 
این منطقه نيز انجام شده و نتایج در گروه علوم پزشکی با دانشجویان 

دیگر رشته های این منطقه مقایسه شود.
  تشكر و قدراني

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت تأمين 
بودجه طرح مذكور، از همکاران هيئت علمی دانش��کده پرس��تاري 
مامایي ایرانش��هر جهت همکاري در تنظي��م و انجام این پژوهش، از 
خانم ها طاهره آشيم و مهدیم كردی به دليل همکاری در جمع آوری 
اطالعات و كليه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و فوریت هاي 

پزشکي ایرانشهر تشکر و قدردانی می شود.
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Assessing stressors and coping styles in medical 
sciences students 

Introduction: Education is a full stress experiment, especially 
in medical fields. So, having knowledge to its resources and how 
deal to it, is very important. 
Aim: The aim of this study was to determine stressors and cop-
ing styles in in medical sciences students in Iranshahr city in 
2010.
Method: This study was a descriptive-analytic (cross sectional) 
study. The sample were 250 students of nursing,  midwifery and 
medical emergency who studied in Nursing and Midwifery Col-
lege in Iranshahr (April- June 2010).Data collected by research-
er-made questionnaire (included  demographic characteristics, 
stressors and supportive systems) and Jalowice Coping Styles 
Questionnaire. Content validity determined by ten faculty mem-
bers. The validity of researcher-made questionnaire approved by 
internal consistency reliability (Chronbach’s alpha) (α = 0.64).
And for Jalowice questionnaire correlation coefficient of test and 
retest after one month was (r=0.87).Data were collected in one 
time occasion and individually. Data analyzed by descriptive sta-
tistics, t-test, ANOVA and Pearson correlation test by SPSS16 and 
(p< 0.05) has determined.
Results: The most stressor in samples was unknown future 
(13.6%).The main source of support was family (89.2%) and 
the most common coping styles were emotional-centered cop-
ing styles(47.11±9.42in good range)versus problem–centered 
coping styles( 31.39±6.81 in weak range). Based on T-test, 
ANOVA and Pearson correlation, there was significant correla-
tion between emotional –centered coping styles and live parents 
(p=0.025) and sex (p=0.00). There was significant correlation be-
tween problem-centered styles and level of education (p=0.00), 
sex (p=0.00) and age (p=0.00).
Conclusion: There are various stressors in students’ life person-
ally and educationally. In order to prevent physical and psycho-
logical destructive effects of stress on students, it is necessary 
to introduce them counseling services in city and universities, 
and also training courses programs of copying styles suggest for 
them.
Key words: coping styles, medical stu  dent, stress
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چكیده
مقدمه: كس��ب صالحيت باليني توس��ط دانش��جویان، هدف نهایي و معيار اثربخش��ي 
آموزش پرس��تاري ذكر شده و شامل توانمندی به كار گيري دانش و اطالعات، ارتباط و 

مهارت هاي بين فردي، حل مشکل و مهارت هاي فني آنان مي باشد. 
هدف: هدف از این مطالعه، بررسی صالحيت باليني دانشجویان پرستاري است.

م�واد و روش ها: ای��ن پژوهش یک مطالعه توصيفی- تحليلی از نوع مقطعی اس��ت كه 
در س��ال 1390 انجام ش��ده است. نمونه گيری به ش��يوه تمام شماری بر روی 90 نفر از 
دانش��جویان ترم پنجم تا هش��تم دانشگاه علوم پزشکی س��بزوار انجام گرفته است. ابزار 
جمع آوري داده ها پرسش��نامه محقق ساخته صالحيت باليني بود كه سؤاالت آن در سه 
حيطه ش��ناختی، عاطفی و روانی حركتی تنظيم گردید. روایی این پرسش��نامه از طریق 
روایی محتوی و پایایي این ابزار با محاس��به ضریب آلفاي كرونباخ، 0/94 تعيين گردید. 
روش تکميل پرسش��نامه خود ارزیابی بود. داده ها با نرم افزار SPSS  نسخه 16 تحليل 

شدند. 
يافته ه�ا: ميانگين نمرات در دو حيطه عاطفي و رواني حركتي به ترتيب 3/32 و 3/32 
ب��وده و دانش��جویان مي��زان صالحيت باليني خ��ود را در این دو حيط��ه، كمي باالتر از 
متوسط ارزیابي نموده اند )P > 0/001(. در حيطه شناختی نيز تفاوت ميانگين این حيطه 
)3/05( با مقدار جامعه معنادار نيس��ت؛ به عبارتی پاسخ دهندگان ميزان صالحيت خود 
را در این حيطه در س��طح متوس��ط ارزیابي كرده اند. به طوركلی می توان نتيجه گرفت، 
دانشجویان صالحيت های خود را به طور معناداری بيش از متوسط )3( ارزیابی نموده اند 

.)P > 0/001(
نتیجه گیري: دانشجویان صالحيت باليني خود را كمي باالتر از متوسط ارزیابي نموده اند. 
دستيابي به نتيجه مطلوب حداكثري، به ثمر بخش بودن آموزش و مصرف بهينه امکانات 
و منابع اش��اره دارد. بنابراین باید به دنبال راه هایي بود تا ميزان كس��ب صالحيت باليني 
در دانشجویان در طول و پس از دوره آموزش پرستاري به باالترین ميزان ممکن برسد. 

کلمات کلیدی: صالحيت بالينی، آموزش پرستاری، خود ارزیابی

بررسی صالحیت بالیني دانشجويان پرستاري بر اساس خود ارزيابي
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  مقدمه
پرستاري، حرفه اي كاربردی است كه شامل فعاليت هاي مراقبتی پي 
در پي می باشد و از مراقبت های ساده شروع شده و به تدریج پيچيده 
می ش��ود و س��رانجام به تصميم گيري هاي جام��ع در ارائه خدمات 
پرس��تاري ختم مي گردد. به همين جهت آموزش پرس��تاري تأكيد 
خود را بر دس��تيابي دانشجویان به سطح باالي صالحيت بالينی در 

مراقبت هاي پرستاري معطوف می سازد )1(.
صالحيت باليني، هدف نهایي آموزش پرس��تاري اس��ت و ش��امل 
توانمندی به كار گيري دانش پرس��تاری، ارتباط و مهارت هاي بين 
فردي، حل مش��کل و مهارت هاي پيش��رفته تصميم گيری مي باشد 
)2(. مفهوم صالحيت به چندین ش��يوه تعریف مي ش��ود. ایده رایج 
درباره صالحيت این است كه صالحيت شامل موارد مرتبط از دانش، 
مهارت و نگرش اس��ت كه مي تواند به طور كافي براي حل مس��ئله 
استفاده شود. براي مثال ليزو و ویلسون )2004( صالحيت را توانایی 
به كارگيری دانش ها، مهارت ها و نگرش ها در بافت هاي شغلي مناسب 
تعریف می كنند )3(. به طور كلي س��ه رویکرد اساس��ي براي مفهوم 
صالحيت توصيف شده است. رویکرد اول )رویکرد رفتار گرایي( یک 
رویکرد تکليف محور است كه بستگي به مشاهده مستقيم عملکرد 
دارد. این رویکرد به خاطر در نظر نگرفتن نقش قضاوت حرفه اي در 
عملکرد ذهني و اجازه ندادن به تحول تفکر انتقادي و حل مس��ئله 
مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد دوم )رویکرد عام(، صفات كلي 
كه براي عملکرد اثر بخش حياتي هس��تند را شناسایي مي كند و بر 
روي نگرش هاي قابل انتقال از قبيل دانش و تفکر انتقادي تمركز دارد. 
از آنجایي كه شواهد محدودي از انتقال پذیري مهارت هاي عمومي در 
مي��ان موقعيت هاي مختلف وجود دارد، این رویکرد مورد انتقاد قرار 
گرفته است. رویکرد سوم )رویکرد كل نگر( به در كنار هم قرار دادن 
دامنه اي از صفات ش��امل دانش، نگرش ها، ارزش ها و مهارت ها براي 
برآورده كردن نيازهاي موقعيت هاي باليني متفاوت اش��اره دارد. این 

رویکرد در حرفه پرستاري بيشتر مورد توجه است )4(.
با توجه به موارد فوق می توان صالحيت در پرستاری را توانایي انجام 
وظایف پرستاري، توانایي یکپارچه كردن مؤثر مهارت هاي شناختي، 
عاطفي و رواني حركتي به هنگام انجام مراقبت های پرستاري دانست 
)4(. دیدگاه این پژوهش نسبت به صالحيت باليني بر اساس رویکرد 
س��وم یعني رویکرد كل نگر اس��ت. ما صالحيت باليني را در قالب 
یک س��ازه روانش��ناختي كه داراي سه حيطه ش��ناختي، عاطفي و 
رواني حركتي اس��ت، تعریف كردیم. حيطه شناختي به مهارت هاي 

مربوط به شناس��ایي، ارزشيابي، تركيب و تحليل تدابير پرستاري بر 
می گ��ردد. حيطه عاطفي ب��ه مهارت هاي مرتبط با كمک و توجه به 
بيمار و همکاري با تيم درمان و مراقبت، در جهت انجام مراقبت هاي 
پرستاري و نيز حيطه رواني حركتي به اجراي مهارت ها و عملکردهاي 
اصلي پرس��تاري اشاره دارد. در حقيقت این تقسيم بندي بر مبناي 
طبقه بندي بلوم و همکاران )1956( از هدف هاي آموزش��ي صورت 
پذیرفته اس��ت. با این تفصيل دانشجوی پرستاری، صالحيت باليني 
باالیي دارد اگر بتواند در انجام مهارت هاي مرتبط با هر س��ه حيطه، 

تبحر كافي داشته باشد.  
در طبقه بندي بلوم هدف هاي آموزش��ي ابتدا به س��ه دسته كلي با 
نام هاي حوزه شناختي، حوزه عاطفي و حوزه رواني حركتي تقسيم 
شده اند و هر یک از این حوزه ها یا حيطه ها هم شامل تعدادي طبقه 
است. دانشجویان مهارت هاي شناختي جدیدي یاد مي گيرند، دانش 
را ب��ه دوره ه��اي دیگر انتق��ال مي دهند و ب��ه كار مي گيرند. حيطه 
عاطفي با احساس��ات، نگرش ها و ارزش ها همبس��ته است و كليدي 
در تحول مراقبت های پرس��تاری حرفه اي اس��ت. مهارت هاي رواني 
حركتي، تمركز اصلي آموزش پرس��تاري است. همپوشاني حيطه ها 
نيز آشکار است. دانشجویان، به منظور انجام دادن یک مهارت به طور 
ایم��ن و كارآمد، اصول )قوانين وقواعد راهنما( را به عنوان راهنمایي 
برای عملکرد مهارتي، در عين احترام و حساس��يت نسبت به بيمار 
انجام می دهند )5(. حوزه ش��ناختي، دانش و معلومات و توانایي ها و 
مهارت هاي ذهني را در بر مي گيرد. به عبارت دیگر، هدف هاي حوزه 
ش��ناختي به جریان هایي كه با فعاليت هاي فکري و ذهني سر وكار 
دارند، مربوط مي ش��ود )6(. حوزه عاطفي با عالقه، انگيزش، نگرش 
یا قدرداني و ارزش گذاري س��ر و كار دارد. در دوره هاي پرس��تاري، 
تج��ارِب یادگيري مرتبط به حيطه یادگيري عاطفي، فراوان اس��ت. 
این تجربيات شامل تحول مهارت هاي ارتباط درماني از قبيل گوش 
دادن و توصي��ف كردن، توجه به ارتباط كالمي و غير كالمي، توجه 
به نياز هاي بيمار، پاسخ به جنبه هاي چندگانه متنوع بين بيماران و 
خانواده ها و مش��اركت در ارزش هاي وابسته به حرفه پرستاري است 
)5(. حوزه روانی حركتي به زمينه مهارت هاي حركتي یا فعاليت هاي 
بدني ارتباط دارد. به عبارت دیگر هر فعاليتي كه عالوه بر جنبه رواني 

داراي جنبه جسماني هم باشد در این حوزه جاي دارد)6(.
پژوهش هاي زیادي بر روي صالحيت باليني انجام شده است؛ اما 
با رویکردي مش��ابه پژوهش حاضر نيس��ت. در اكثر پژوهش ها با 
دیدگاه فرآیند پرستاري به صالحيت باليني نگریسته شده است. 
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بدی��ن معنا كه ابع��اد صالحيت باليني بر اس��اس مراحل فرآیند 
پرستاري بررسي، تشخيص، برنامه ریزي، اجرا و ارزشيابي در نظر 

گرفته شده است )7و8(. 
در پژوهشي كه در سال 2006 انجام شد، ادراک دانشجویان پرستاری 
تازه فارغ التحصيل و پرستاران با تجربه از صالحيت باليني بررسی 
شد. این مطالعه در سوئد با 106 دانشجوي پرستاري با برنامه هاي 
تحصيلي متفاوت و 136 پرستار با سابقه كار 5 سال انجام شد. هر 
شركت كننده در پژوهش، پرسشنامه اي كه براي تعيين صالحيت 
ب��ه عنوان پيام��د یادگيري و توانایي انجام مراقبت هاي پرس��تاري 
پرستاران تازه فارغ التحصيل شده تعریف شده بود را تکميل نمود. 
نتایج نشان داد كه پرستاران تازه فارغ التحصيل شده از لحاظ آماري 
درجه باالتري از صالحيت و توانایي هاي باليني نسبت به پرستاران 
با تجربه داشتند. این مطالعه اندازه گيري هاي ویژه صالحيت باليني 
را نداشت فقط ادراكات صالحيت را شامل مي شد. اگر چه یافته ها بر 
حسب توانایي فهم دانشجو براي این كه صالحيت باليني خودشان 

را به درستي اندازه گيري یا سنجش كنند مهم هستند )9(.
پارس��ا، رمضاني و خاتوني )1385( نظرات دانش��جویان پرستاري در 
مورد صالحيت هاي باليني و ميزان دستيابي به آنها را جویا شدند. در 
این پژوهش توصيفي 91 دانش��جوي سال آخر كارشناسي پرستاري 
مشاركت كردند. از نظر ميزان دستيابي به صالحيت باليني، دانشجویان 
صالحيت خود را درمجموع، متوسط ارزیابي كردند. همچنين ارتباط 
معنا داري بين مشخصات دموگرافيک دانشجویان با ميزان دستيابي 

به صالحيت باليني وجود نداشت )10(.
بحرین��ي و همکاران در مطالعه دیگري در س��ال 1389 صالحيت 
باليني 240 پرس��تار ش��اغل در یکي از بيمارس��تان هاي آموزشي 
دانش��گاه علوم پزش��کي ش��يراز را به ش��يوه خود ارزیابي بررسي 
كردند. نتایج نشان داد كه پرستاران بخش هاي مراقبت هاي قلبي، 
صالحيت باليني خود را بيش تر از سایر پرستاران اعالم كردند. %84 
از مهارت هاي پرس��تاري توسط پرستاران شاغل در این بيمارستان 

به طور گه گاه یا مکرر استفاده مي شد )11(.
در عمده این پژوهش های ذكر شده، صالحيت باليني از دید فرآیند 
پرستاري نگریسته شده است. صالحيت باليني به كارگيري مدبرانه 
و هميش��گي مهارت هاي تکنيکي، دانش، استدالل باليني، عواطف 
و ارزش ها در محيط هاي باليني مي باش��د )12(. بنابراین دانس��تن 
سهم هر بخش از مهارت هاي دانش، نگرش و عملکرد در صالحيت 
باليني دانش��جویان پرس��تاري ضروري به نظر مي رسد و به ارتقاء 

كيفيت آموزش پرستاری كمک می كند. از طرفی به نظر می رسد در 
پژوهش های انجام ش��ده در داخل و خارج از ایران، ميزان دستيابی 
دانش��جویان یا بعضاً پرس��تاران حرفه ای ب��ه صالحيت های بالينی 
ناكافی می باشد )9و10(. به دليل اهميت كسب صالحيت بالينی در 
حرفه پرس��تاری و اهميت حرفه پرستاری در حفظ و ارتقا سالمت 
جامعه، آگاهی از وضعيت دانشجویان این رشته در رابطه با دستيابی 
به مهارت های پرس��تاری شایان توجه اس��ت؛ زیرا كمک زیادی به 
پ��رورش نيروهای كارآمد و شایس��ته در نظام س��المت ما خواهد 
كرد. لذا این پژوهش با هدف تعيين صالحيت باليني دانش��جویان 
پرستاري دانشگاه علوم پزشکي سبزوار بر اساس خود ارزیابی انجام 
شده است تا بتوان بر اساس آن در صورت لزوم تغييراتی در برنامه 

آموزش پرستاری ایجاد نمود.
  مواد و روش ها

این مطالع��ه یک تحقيق توصيفی- تحليلی از نوع مقطعی اس��ت 
كه در س��ال 1390 با هدف تعيين صالحيت بالينی دانش��جویان 
پرس��تاری )در سه حيطه ش��ناختي، عاطفي و رواني حركتي( در 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. نمونه گيری به شيوه 
تمام شماری از دانشجویان ترم پنجم تا هشتم )90نفر ( انجام شد. 
اكثری��ت نمونه ها به طور داوطلبانه و با رضایت آگاهانه در پژوهش 

شركت نمودند.
ابزارهاي جمع آوري داده ها ش��امل پرسش��نامه اطالعات جمعيت 
ش��ناختي و پرسش��نامه صالحيت باليني بود. پرسش��نامه ارزیابي 
صالحيت باليني محقق س��اخته، داراي 31 گویه و در س��ه حيطه 
ش��ناختي، عاطف��ي و رواني حركتي در راس��تاي مراح��ل فرآیند 
پرس��تاري تنظيم شد. امتياز س��ؤاالت بر اساس یک طيف ليکرت 
5 گزینه ای تنظيم گردید. دانشجویان مهارت هاي خود رابه صورت 
انتخاب گزینه های خيلي كم )0-20%(، كم )21-40%(، متوس��ط 
)41-60%(، زی��اد )61-80%( و خيلي زی��اد )81-100%( ارزیابي 
نمودند. نحوه نمره دهی پاسخ های دانشجویان نيز به این صورت بود 
كه نمره یک به ميزان مهارت خيلی كم و نمره پنج به ميزان مهارت 
خيلی زیاد داده ش��د. حيطه شناختي 12 گویه، حيطه عاطفي 10 
و حيطه رواني حركتي 9 گویه داش��ت ك��ه می توان برخی از  این 

گویه ها را در بخش یافته ها مشاهده نمود.
 روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوا توسط اساتيد پرستاري 
دانش��گاه تربيت مدرس تأیيد شده است. پایایي این ابزار با استفاده 
از انجام پيش آزمون و محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ ابزار مشخص 
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شد. ضریب پایایي كل مقياس برابر 0/94 بود كه نشان دهنده باال 
بودن همساني دروني و در نتيجه قابليت اعتماد مقياس می باشد.

روش تکميل پرسشنامه به این صورت بود كه از دانشجویان خواسته 
ش��د تا با دقت، ميزان مهارتی را كه در هر گویه كس��ب كرده اند، 
مشخص نمایند. درباره محرمانه بودن پاسخ ها نيز به آنها اطمينان 
داده شد. هر دانشجو مدت 15 دقيقه برای پركردن پرسشنامه زمان 
در اختيار داش��ت. تمامی داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و در 

سطح معنا داری (α=05/0) تجزیه و تحليل شدند.  
  يافته ها

 از مجموع شركت كنندگان این پژوهش 55 نفر زن )61/1%( و 35 
نفر مرد )38/9%( بودند. دامنه س��ني شركت كنندگان از 20 -30 
س��ال متغير بوده و ميانگين سنی 22/3 س��ال بود. 69 نفر مجرد 
)76/7%( و 21 نفر متأهل )23/3%( و نيز 41 نفر بومي )45/6%( و 

49 نفر غير بومي )54/4%( بودند. 
جدول )1( نمرات صالحي��ت باليني را در برخی گویه های حيطه 
شناختي به صورت درصد به همراه ميانگين هر گویه نشان مي دهد. 
نتای��ج مبين آن اس��ت كه به طور كل در حيطه ش��ناختي، %9/5 
دانش��جویان صالحيت های خود را خيلی كم، 20/5% كم، %35/9 

متوسط، 23/2% زیاد و 10/8% خيلی زیاد ارزیابی كرده بودند.
  ج��دول)2( نم��رات صالحيت باليني در برخ��ی گویه هاي حيطه 
عاطف��ي به صورت درصد ب��ه همراه ميانگين هر گوی��ه را گزارش 
مي كن��د. در كل نتای��ج در این حيطه نش��ان مي ده��د كه %7/8 

دانش��جویان صالحيت های خود را خيلی كم، 14/3% كم، %31/1 
متوسط، 32/4% زیاد و 14/3%  خيلی زیاد ارزیابی كرده بودند.

ج��دول )3( نمرات صالحيت بالين��ي را در برخی گویه هاي حيطه 
رواني حركتي به صورت درصد و ميانگين هر گویه نش��ان مي دهد. 
در كل نتایج در این حيطه به این صورت است كه 5/9% دانشجویان 
صالحيت ه��ای خ��ود را خيلی كم، 16/7% كم، 33/3%  متوس��ط، 

26/6% زیاد و 17/3% خيلی زیاد ارزیابی كرده بودند.
برای مقایسه ارزیابي دانشجویان از ميزان صالحيت خود نسبت به 
متوسط جامعه، از آزمون t  تک نمونه ای نيز استفاده شده است. نتایج 
این آزمون به همراه ميانگين ها و انحراف استانداردها در جدول )4( 
گزارش شده است.با توجه به ميانگين نمرات در دو حيطه عاطفي و 
رواني حركتي)3/32 و 3/32(، دانشجویان صالحيت های خود را به 
   .)P > 0/001( ..ارزیابی نمودند )طور معنا دار بيش از متوسط )3
در حيطه شناختی نيز نتایج نشان می دهد كه تفاوت ميانگين این 
حيطه با مقدار جامعه معنادار نيست. این نتيجه بدین معنا است كه 
دانشجویان ميزان صالحيت خود را در این حيطه در سطح متوسط 
ارزیابي كرده اند. همچنين با مقایس��ه درصدها در سه حيطه و نيز 
نتيج��ه آزمون تي مي توان این طور نتيجه گرفت كه دانش��جویان 
ميزان صالحيت های خ��ود را در حيطه عاطفی و روانی حركتی از 

حيطه شناختی بهتر ارزیابی كرده اند.
  در بررس��ي صالحيت باليني دانش��جویان پرستاري، به طور كلي 
نتایج ب��ه این صورت بود كه 7/76% دانش��جویان ميزان صالحيت 

جدول 1. توزيع فراوانی نسبی و میانگین میزان صالحیت بالینی دانشجويان پرستاری در حیطه شناختي

میانگین گويه گويه ها
از 1تا 5

خیلی 
خیلی زيادمتوسطکمکم

زياد

2/86/730/040/014/48/9شناسایی مشکالت احتمالی و انجاِم تدابير پرستاری به موقع
شناسایی و اولویت بندی نيازهای اساسِی بيمار  در برنامه مراقبت 

3/05/618/943/328/93/3پرستار

2/816/718/933/321/110/0پيش بينی نياز های بيمار در زمان ترخيص
جهت  علمی  منابع  با  بيمار  از  شده  جمع آوری  داده های  تطبيِق 

2/78/931/137/817/84/4تصميم گيری درست

2/612/231/140/011/15/6استفاده از شواهد پژوهشی در انجام مراقبت های پرستاری
استفاده از اطالعات مراقبتِی به روز )فن آوری اطالعات( در اجرای 

2/613/330/035/616/74/4مراقبت های پرستاری
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خ��ود را خيلی ك��م، 17/16% كم، 33/4% متوس��ط، 27/44% زیاد 
و 13/78% خيل��ی زیاد ارزیابی ك��رده بودند. در مجموع با توجه به 
نتيجه آزمون t در مقایسه ميزان ارزیابي صالحيت باليني با ميزان 
متوسط )جدول 4( دانشجویان ميزان صالحيت باليني خود را كمي 

باالتر از متوسط ارزیابي كرده اند.
  بحث

نتای��ج خ��ود ارزیابي صالحيت باليني در حيطه ش��ناختي نش��ان 
داد كه دانش��جویان ميزان مهارت خود را در حد متوس��ط ارزیابي 
ك��رده اند. ارزیابي ميزان صالحيت در گویه هاي مختلف، اهميت به 
كاربستن آموخته هاي علمي و پژوهشي در محيط باليني را روشن تر 
مي سازد. نتایج در برخی گویه ها مثل استفاده از شواهد پژوهشی، با 
پژوهش های مش��ابه همخوانی دارد )13 و 14(. در برخي مهارت ها 
مثل پيش بينی نياز های بيمار در زمان ترخيص، استفاده از شواهد 
پژوهشی در انجام مراقبت های پرستاری یا ارزشيابی برنامه مراقبت 
پرس��تاری بع��د از اجرا، نياز ب��ه آموزش بيش��تر و تأكيد بر تمركز 
دانشجو به كاربرد و استفاده از دانش در انجام تدابير پرستاري است. 
بدیهي است فراهم كردن محيط و شرایطي كه دانشجو بتواند در آن 

دانسته هاي كسب شده را به اجرا درآورد، الزم است.
نتایج آزمون آماري انجام ش��ده نيز نشان داد كه دانشجویان ميزان 
صالحيت باليني خود را درحيطه عاطفي باالتر از متوس��ط ارزیابي 
كرده اند. خودارزیابي دانش��جویان در حيطه عاطفي نش��ان داد كه 
در برخ��ي گویه ها مانند درگير كردن فعاالن��ه بيمار و خانواده اش 
در رابط��ه با تصميم گي��ری در درمان و مراقب��ت و كمک به بيمار 

برای برآوردن نيازهای عاطفی او )فراهم كردن شرایط مالقات و...( 
دانشجویان مهارت خود را كمتر ارزیابي نموده اند. این نتيجه مشابه 
با پژوهش های قبلی اس��ت )11و 14(. البته این پژوهش ها بر روی 
پرستاران انجام شده اس��ت. حيطه عاطفي، با احساسات، نگرش ها 
و ارزش ها همبس��ته اس��ت و كليدي در تحول مراقبت پرس��تاران 
حرفه اي اس��ت. تحقق نقش پرس��تار حرفه اي با مسئوليت پذیري 
و پاس��خگویي به وسيله مشاركت مؤثر با دیگر اعضاي تيم مراقبت، 
همتایان و اساتيد و استفاده از تکنيک هاي ارتباط مؤثر و مناسب با 
بيماران، همکاران و اس��اتيد امکان پذیر است. دانشجویان و مربيان 
باید در به ثمررس��يدن اهداف دوره باليني در حيطه عاطفي تالش 

كنند.
نتای��ج خودارزیاب��ي در حيط��ه روان��ي حركتي نيز نش��ان داد كه 
دانشجویان ميزان مهارت هاي رواني حركتي خود را باالتر از متوسط 
ارزیاب��ي كرده اند. در مهارت هایي مثل بررس��ی وضعيت فيزیکی، 
روانی، اجتماعی و سطح پيشرفت بيمار در برنامه های خود مراقبتی 
و اس��تفاده از مهارت های مدیریت زمان در مراقبت پرستاری، نياز 
به توجه و تمركز بيش��تر مربيان و دانش��جویان احساس مي شود. 
فعاليت ه��ا و موقعي��ت هایي مثل كيفيت رابطه اس��تاد دانش��جو، 
شناس��ایي ش��باهت ها با یادگيري قبلي، تکنيک هاي آرامس��ازی 
ب��راي كاه��ش اضطراب عملک��رد، تمرین ذهن��ي مخصوصاً تصور 
پردازي، كاهش محرک هاي مزاحم، آهسته گام برداشتن، پيشرفت 
مرحله به مرحله، سرمش��ق قرار دادن معلم به وس��يله یادگيرنده و 
كيفيت بازخورد هم جهت تقویت و هم جهت تصحيح مهم اس��ت 

جدول 2. توزيع فراوانی نسبی و میانگین میزان صالحیت بالینی دانشجويان پرستاری در حیطه عاطفي

میانگین گويه گويه ها
از 1تا 5

خیلی 
خیلی زيادمتوسطکمکم

زياد

 كمک به بيمار برای برآوردن نيازهای عاطفی او )فراهم كردن 
3/213/312/231/123/320/0شرایط مالقات و.... (

3/24/418/934/432/210/0برقراری ارتباط  مؤثر با همکاران در زمينه مراقبت از بيماران
درگير كردن فعاالنه بيمار و خانواده اش در رابطه با تصميم گيری در 

2/810/025/644/414/45/6درمان و مراقبت

3/45/614/426/736/716/7ایجاد اعتماد در بيمار نسبت  به پرستار
3/36/710/037/835/610/0پذیرش و استفاده از انتقاِد سازنده در حين مراقبت های پرستاری

3/52/27/840/036/713/3 احساِس اعتماد به نفس در انجاِم مراقبت های پرستاری
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و بازخورد فراوان مي تواند به تسهيل یادگيري، بازشناسي و انتقال 
مهارت هاي رواني حركتي در دوره پرستاري كمک كند.

در مقایس��ه نتایج خود ارزیابي صالحيت باليني با توجه به حيطه 
ها، دانش��جویان مهارت بيش��تري در حيطه هاي عاطفي و رواني 
حركتي نس��بت به حيطه ش��ناختي كس��ب كرده اند. این نتيجه 
مي تواند به این دليل باش��د كه در حيطه ش��ناختي مهارت الزم 
براي كس��ب صالحيت باليني در س��طوح باالي حوزه ش��ناختي 
مث��ل تجزیه و تحليل، تركيب و ارزش��يابي مد نظر اس��ت. یعني 
دانش��جویي در این حيطه به صالحيت باال دس��ت یافته است كه 
در انجام مهارت به سطوح ارزشيابي، تركيب و تحليل دست یافته 
باش��د. به طور مثال دانش��جو بتواند پيش��رفت بيمار را به سمت 
بهبودي مطلوب ارزیابی نماید یا برنامه مراقبت پرستاري را بعد از 
اجرا، ارزشيابي كند. احتماالً دانشجویان هنوز به طور كافي به این 
سطوح دست نيافته اند. تبيين دیگر مي تواند این باشد كه احتماالً 
دانش��جویان مهارت ه��اي دو حيطه عاطفی و روان��ی حركتی به 
خصوص حوزه رواني حركتي را در محيط هاي كارآموزي به ميزان 
بيش��تری تمرین می كنند یا از آنها خواس��ته مي شود كه بر روي 
این مهارت ها تمركز بيش��تري داشته باشند. بنابراین دانشجویان 
توانمندي نسبتاً بيش��تري در كاربرد مهارت هاي عاطفي و رواني 
حركتي در انجام مراقبت هاي پرس��تاري به دس��ت آورده اند. در 
این راس��تا استفاده از اطالعات مراقبتی به روز و شواهد پژوهشی 
و تطبيِق داده های جمع آوری شده از بيمار با منابع علمی جهت 
تصميم گيری درس��ت می تواند به دانش��جو در انجام هر چه بهتر 

مراقبت های پرستاری كمک كند.
  نتیجه گیری

در بررس��ي صالحيت باليني، به طور كلي دانش��جویان صالحيت 
باليني خود را كمي باالتر از متوس��ط ارزیابي نموده اند. این نتيجه 
تقریباً با نتيجه پژوهش هاي قبلي در رابطه با خودارزیابي صالحيت 
باليني در دانش��جویان و پرس��تاران همخوانی دارد. در این زمينه 
چن��د نکته را می توان مطرح س��اخت؛ هدف از آموزش پرس��تاري 
كسب صالحيت باليني است. دستيابي به نتيجه مطلوب حداكثري 
به ثمر بخش بودن آموزش و مصرف بهينه امکانات و منابع اش��اره 
دارد. بنابراین باید به دنبال راه هایي بود كه ميزان كسب صالحيت 
باليني در دانش��جویان در طول و پس از دوره آموزش پرستاري به 
باالترین ميزان برسد. سایر پژوهش های انجام شده سهم هر كدام از 
حيطه های شناختی، عاطفی و روانی حركتی را در كسب صالحيت 
بالينی به روشنی مجزا ننموده اند. مطالعه حاضر با بررسی صالحيت 
بالينی به صورت مجموعه یکپارچ��ه ای از دانش، نگرش و مهارت، 
سعی در روشن ساختن زمينه های موثر بر كسب صالحيت بالينی 

داشته است. 
از آنجای��ی كه در ای��ن پژوهش، صالحيت بالينی دانش��جویان از 
دیدگاه خود آنان بررسی شد، نتایج ممکن است حاوی پاسخ های 
نامناس��ب از سوی پاس��خ دهندگان باش��د. افراد ممکن است در 
ارزش��يابی از خود دچار خود كم/ بزرگ بينی ش��وند. این مسئله 
می توان��د خ��ود ی��ک محدودیت برای مطالعه محس��وب ش��ود. 
پيش��نهاد مي ش��ود در پژوهش هاي آتي از روش های دیگر برای 

جدول 3. توزيع فراوانی نسبی و میانگین میزان صالحیت بالینی دانشجويان پرستاری در حیطه رواني حرکتي

میانگین گويه گويه ها
از 1تا 5

خیلی 
خیلی زيادمتوسطکمکم

زياد

استفاده از مهارت های بررسی و شناخت )معاینه فيزیکی، مصاحبه با 
3/06/722/241/12010بيمار، مشاهده و... ثبت آنها(

بررسی وضعيت فيزیکی، روانی اجتماعی و سطح پيشرفت بيمار در 
2/811/132/230/017/88/9برنامه های خود مراقبتی 

2/98/922/242/220/06/7 بررسی جذب و دفع مایعات به منظور دریافت مایعات كافی 
اجرای صحيح مراقبت های پرستاری بر حسب اولویت با وجود افزایش 

3/16/721/136/724/411/1تعداد بيماران بخش

2/811/121/140/024/43/3 استفاده از مهارت های مدیریت زمان در مراقبت پرستاری از بيماران
3/72/211/124/435/626/7اجرای مراقبت های پرستاری با كمترین صدمه به بيمار
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ارزیابی صالحيت مانند ارزیابی دانشجو توسط مربيان و سرپرستاران با 
مشاهده مستقيم، روش آسکی )امتحانات باليني ساختار یافته عيني( 
و ارزیابی نتایج مراقبت استفاده شود؛ یا می توان از چند روش توأمان 
به��ره برد تا نتایجی دقيق تر مبنای تصميم گيری مدیران آموزش��ی 
گردد. هر چند اعتماد به دانشجویان و نتایج ارزیابی آنان نيز می تواند 
انگيزه الزم برای تالش هر چه بيشتر در راستای كسب شایستگی را 

در آنان ایجاد نماید.
هدف از برنامه آموزشي، كاربرد دانش، مهارت و نگرش دانشجویان در 
طول دوره آموزشي است. تجارب یادگيري دانشجویان در محيط باليني 
سبب تثبيت یادگيری می گردد. دانشجویان در طول دوره آموزشي در 
اكثر محيط هاي مراقبتي به كسب تجارب باليني نائل مي گردند و در 
تمام موارد توسط مدرس باليني یا پرسنل بخش مربوطه مورد حمایت 

و راهنمایي قرار مي گيرند. در دسترس بودن بخش های زیاد و بيماران 
متنوع جهت یادگيری در بيمارستان یا مركز بهداشتی درمانی و نيز 
حضور مربی برای پاسخگویی به سؤاالت و كمک در انجام مراقبت های 
پرس��تاری كمک زیادی به انجام درست مراقبت های پرستاری و در 
نتيجه یادگيری مؤثر می كند. انجام پژوهش بيشتر در خصوص عوامل 

مؤثر بر كسب صالحيت بالينی به نظر ضروری می رسد. 
  تشكر و قدراني

بدین وس��يله از دانش��گاه علوم پزشکی س��بزوار كه در انجام این 
پژوهش همکاری الزم را مبذول داش��تند، سپاسگزاری می شود. 
همچنين از كليه دانشجویان پرستاری كه با قرار دادن وقت خود 
جهت تکميل پرسشنامه پژوهشگران را درانجام این پژوهش یاری 

كردند سپاسگزاریم.

جدول 4. آزمون تی تک نمونه ای برای حیطه های صالحیت بالینی )میانگین مفروض=3(

tdfsigانحراف استانداردمیانگینحیطه

3/050/720/703890/484شناختي

3/320/773/813890/000عاطفي

3/320/723/179890/000رواني حركتي

3/230/694/281890/002كل
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Assessing nursing students’ clinical competency:
self-assessment

Introduction: Clinical competence of nursing students has been 
mentioned as the main goal and effectiveness criteria of nursing 
education which includes the ability of applying knowledge and 
information, communication and interpersonal skills, problem 
solving and technical skills.
Aim: The aim of this study is assessment level of clinical com-
petence in nursing students.
Method: This is an analytic-descriptive; cross –sectional study. 
All 90 eligible nursing students who were in their 5 to 8 semester 
in Sabzevar University of medical sciences during 2011 were 
studied. Data collection tool was clinical competence questioner. 
Its questions were designed by researcher to evaluate students in 
three domains of cognitive, Affective and Psycho-motor abili-
ties. Validity of the questionnaire was measured by content va-
lidity and internal consistency reliability (Cronbach‘s alpha) was 
(α= 0.94). Samples were asked to describe their clinical com-
petence by self-assessment form. Data were analyzed by SPSS 
version 16.
Results: The mean scores of the affective and psychomotor 
domains was (3.32) and students assessed their clinical compe-
tence in these two domains with 1% error higher than average 
3 (P<0.001). The mean difference in cognitive domain (3.05)   
doesn’t significantly differ from the society mean which means 
respondents have assessed their cognitive clinical competence   
in average level. Students have assessed their overall clinical 
competence a greater than average (of 3)(P<0.001). 
Conclusion: In conclusion students have assessed their own 
clinical competencies a little higher than average. Clinical com-
petence is main goal of nursing education and achieving the 
maximum desired result   depends on the effectiveness of edu-
cation methods and best utilization of  facilities and resources. 
The next step should be seeking possible methods to achieve the 
highest level of clinical competence in nursing students during 
and after their education.
Key words: clinical competence, nursing education, self assess-
ment
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چكیده
مقدمه: تفکر خالق در به كارگيري دانش و مهارت هاي علمي و حرفه اي نقش مهمي دارد. 
شيوه هاي تفکر مي تواند مهارت هاي مختلفي از جمله ظرفيت هاي تصميم گيري را توسعه 

دهد.
هدف: هدف از این پژوهش، تعيين تأثير به كارگيری الگوي تفکر خالق »رانکو و چاد« بر 

مهارت هاي مدیریتي دانشجویان پرستاري بوده است.
م�واد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نيمه تجرب��ي با طراحي دو گروه قبل و بعد 
می باش��د. مداخله، به كارگيری الگوي تفکر خالق »رانکو و چ��اد« در كارآموزی مدیریت 
پرس��تاری بود. نمونه گيري به روش غيراحتمالي بر روی 60 نفر از دانش��جویان ترم هشتم 
كارشناس��ی پرستاری )ورودي سال 86( دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد نجف آباد در س��ال تحصيلی 90-1389 صورت گرفت. مداخله طی دوره كارآموزی 
در مدت یک نيمسال تحصيلی انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه 30 نفره 
آزمون و ش��اهد به طور مساوي تقسيم شدند. ابزارهای گردآوري داده ها، مقياس سنجش 
تفکر خالق پيتر هانی و فرم ارزش��يابی مهارت های مدیریتی دركارآموزی بر اس��اس روش 
بارس بودند. پایایی این ابزارها با محاس��به ضریب آلفای كرونباخ به ترتيب 0/85 و 0/95 
بود. با به كارگيری آزمون های تی مسبقل، تی زوجی و آزمون همبستگی به تجزیه و تحليل 
داده ها توس��ط نرم افزار SPSS16 پرداخته ش��د. سطح معنا داری كليه آزمون ها كمتر از 

0/05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در گروه آزمون ميانگين نمرات مهارت هاي مدیریتی بعد از مداخله نسبت به قبل 
به طور معناداری افزایش یافت) P< 0/001(. ميانگين نمرات مهارت های مدیریتي در گروه 
ش��اهد نيز قبل و بعد از آزمون به طور معنادار افزایش نش��ان داد )P= 0/004(. به عبارت 
دیگ��ر، دو گروه در دو مرحله قبل ) P= 0/08(و بعد ) P= 0/13( از مداخله دارای تفاوت 

معنا دار نبودند. البته ميانگين نمرات خالقيت در دو گروه در مرحله قبل معنادار نبودند
) P= 0/405( ولی بعد از مداخله تفاوت  آنها معنا دار شده بود) P= 0/004(. بين نمرات 
تفکر خالق و مهارت های مدیریتی هم در گروه آزمون بر خالف گروه شاهد رابطه معنا دار 

.(r =0/360 , P= 0/01 ( مشاهده شد
نتیجه گیري: این مطالعه نشان داد اگر چه آموزش تفکر خالق مي تواند تفکرخالق را بهبود 
بخشد ولی بروز رفتارها یا مهارت های مدیریتی دانشجویان نياز مند زمان بيشتری است؛ بنابراین 
پيشنهاد می شود دست اندركاران آموزش پرستاری، در به كارگيری این الگو در برنامه ریزی های 
درس های نظری و عملی بطور همزمان  توجه بيشتري مبذول نمایند تا اثربخشی آن  بيشتری 

داشته باشد. 
کلمات کلیدی: الگوی تفکر خالق »رانکو و چاد«، دانشجوی پرستاری، مهارت هاي مدیریتي

تأثیر به کارگیری الگوی تفکر خالق »رانکو و چاد« بر مهارت های مديريتی 
دانشجويان  پرستاري
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  مقدمه

هدف نهایي آموزش پرس��تاري، كسب تبحر باليني است كه شامل 
مهارت هاي ش��خصي، حرفه اي، نگرش ها و ارزش هاي ضروري براي 
ورود به سيس��تم مراقبتي بهداشتي مي باش��د )1(. امروزه پرستاري 
نيازمند آموزش مهارت هایي اس��ت كه با كمک آن و همراه با توسعه 
علم و فناوري به پيش برود. از این رو نياز به پرورشی احساس مي شود 
كه بتواند با تفکر خالق با مشکالت روبرو شده و به حل آن بپردازد؛ چرا 
كه دیدگاه متفاوت باعث عملکرد متفاوت مي شود و اگر ما بخواهيم 
خالقانه عمل كنيم باید خالقانه فکر كنيم )2(. دانشجویان پرستاري 
امروز و مدیران پرس��تاري فردا با شناخت ویژگي هاي مدیران خالق، 
راهکارهاي تقویت خالقيت و آگاهي از ميزان خالقيت خود مي توانند 
از حداكث��ر توانمندي ه��اي فکري، ذهني و عقل��ي در جهت پویایي 
مراكز درماني بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و كاربردي نمودن 
خالقيت، جسارت علمي، انتقادگري، انتقادپذیري و روحيه پژوهشي 
را در كاركن��ان تقویت كنند. یک مدیر خ��الق قادر به حل عقالیي 
و خالقانه مشکالت اس��ت. این به معناي بهبود بخشيدن به تعریف 
مشکل یعني تشریح مشکالت و شفاف سازي ساختار مسائل است. 
در این ميان ترس از شکس��ت و انتقاد، عدم اعتماد به نفس، تمایل 
ب��ه همرنگي با جماعت و عدم تمركز ذهن از اصولي ترین موانع حل 
خالقانه مشکالت ازسوي یک مدیر خالق و هوشمند به شمار مي آید 
)3(. جهت رفع این موانع، سيستم آموزش پرستاری و مربيان پرستاری 
در ارتقاء مهارت تصميم گيری بالينی و بروز خالقيت در تصميم گيری، 
در دانشجویان پرستاری و آماده سازی آنان برای محيط بالين و ایفای 
نقش سرپرستاری نقش بسزایی دارند و آموزش تصميم گيری خالق 
به ویژه در كارآموزی مدیریت پرستاری كه بروز رفتارها و مهارت های 
مدیریتی در حد سرپرستاری از دانشجویان مورد انتظار است، اهميت 
وی��ژه ای پيدا می كند. در الگوی تفکر خالق رانکو و چاد )1995( كه 
تحقيقات زی��ادي را در زمينه هاي مختلف علوم، برانگيخته اس��ت، 
منظور از تفکر خالق، نوعي تفکر است كه منجر به دیدگاه هاي جدید، 
رویکرد های نوظهور، دور نماهاي تازه و راه هایي براي فهم و درک اشيا 
و موقعيت ها مي شود و بر اهميت دانش، آگاهي و انگيزه در ایجاد تفکر 
خالق تأكيد دارد. دانش نظري اطالعات ساده اي است كه تفکر خالق 
با آن درگير مي شود و دانش عملي، تفکري راهبردي است كه رانکو 
و چاد از آن به عنوان توانایي فرا ش��ناختي یاد مي كنند. بررسي رانکو 
و چاد حاكي از آن است كه انگيزه در تفکر خالق، به خصوص انگيزه 
دروني دریافت مس��ئله، اهميت دارد و به مربيان پيشنهاد مي كنند 

كه زمان زیادي را به مهارت هاي تبيين مسئله اختصاص دهند؛ زیرا 
اهميت آن كمتر از حل مس��ئله نيست و در آن از انگيزه هاي بيروني 
براي پرورش انگيزه هاي دروني اس��تفاده مي شود. آنها تأكيد داشتند 
كه انگيزه، به فرآیند شناختي و فراشناختي مانند تشخيص بستگي 

دارد )4(. 
 در طرح ملی آموزش عالی آمریکا در سال 2001، اشاره شده است كه 
در دنياي فعلی، الگوي عمومی تعليم و تربيت در حال تغيير از آموزش 
براي اشتغال و استخدام است. این امر نيازمند آن است كه نهادهاي 
آموزش��ی، افرادي را پرورش دهند كه توانایی تشخيص، حل مسئله 
و تصميم گيري با اس��تفاده از تفکر انتقادي و خالق را داشته باشند 
)6(. در بررسي متون فارسي، پرورش ندادن تفکر خالق و انتقادي در 
دانشجویان كارشناسی پرستاري، علت ناتواني كارشناسان پرستاری 
در به كارگيري آموخته هایش��ان در محيط هاي واقعي و ناتواني آنان 
در جایگاه مدیران پرس��تاري در ابعاد دانش و عملکرد مدیریتي ذكر 
ش��ده است )7و 3(  و كس��ب خودباوري حرفه ای را مهم ترین عامل 
در تجربه و یادگيري تصميم گيري باليني دانس��ته اند )8(. مطالعات 
نشان می دهند كه پيچيدگي مسائل قانوني، حرفه اي و آموزشي كه 
پرس��تاران امروزه با آن روبرو هس��تند، ایجاب مي كند تا  پرستاران 
مهارت ه��اي كافي را جهت اخذ تصميمات باليني كس��ب نمایند و 
تأثير تصميم گيري هاي پرستار بر وضعيت بيمار غير قابل انکار است 
)9(. در همين راستا برخی مطالعات به استفاده از رویکردهاي مبتني 
بر آموزش هاي واقعي و عيني تر، تفکر انتقادي، مشکل گش��ایي و باز 
اندیشي در جهت بهبود فرآیند یادگيري تأكيد نموده اند )10(. یانگ 
و پاترسون )2006( نيز استفاده از روش هاي سنتي آموزش پرستاري 
را زیر سؤال برده اند و بيان نموده اند كه این روش ها موجب فراموش 
شدن دروس مي گردند و براي جهان كنوني بي فایده اند. آنها مي افزایند 
این روش ها براي آموزش حل مس��ئله و تصميم گيري باليني كارایي 
كافي ندارند؛ بنابراین آموزش پرستاري باید با تکامل روشهاي آموزشي 
دانشجو محور موجب توسعه یادگيري حل مسئله، مهارتهاي گروهي، 
خالقي��ت و بهبود اعتماد به نفس حرفه اي ش��ود )11(.  پژوهش��ها، 
پيوس��ت تئوري با بالي��ن را موجب باالبردن احس��اس خودباوري و 
توان خالقيت در تصميم گيری باليني مي دانند و اظهار داشته اند بين 
یادگيري هاي نظري و كار باليني هماهنگي الزم وجود ندارد )12(. از 
آنجا كه هدف از كارآموزی مدیریت پرستاری این است كه دانشجویان 
در كنار رفتارهای مراقبتی، چگونگی مدیریت امور بخش و بيماران را 
تجربه نموده و برای نقش سرپرستاری آماده شوند و با توجه به موارد 
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پيشگفت، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير به كارگيری الگوي تفکر 
خالق بر مهارت هاي مدیریتي دانش��جویان پرستاري انجام شد تا به 
قدرت خالقيت و توانایي هاي دانشجو در فرایند عملکرد سطح باال در 
چارچوب نظریه رانکو و چاد توجه ش��ود و مناسب ترین شيوه كمک 
آموزش��ي جهت ارتقاء توانمندي حرف��ه اي درجهت توجه به اهميت 

تصميم گيری دانشجویان در بالين شناسایي و ارزشيابی شود.
  مواد و روش ها

 پژوهش حاضر یک پژوهش نيمه تجربي با طراحي دو گروهي قبل و 
بعد می باشد كه مداخله، به كارگيری الگوي تفکر خالق رانکو و چاد 
در كارآموزی مدیریت پرس��تاری می باشد. با استفاده از نمونه گيري 
غير احتمالي 60 نفر از دانشجویان كارشناسی پرستاری ورودي سال 
86 )ترم هشتم( دانشکده پرس��تاري و مامایي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد نجف آباد در س��ال تحصيلی 90-1389 و طی دوره كارآموزی 
در مدت یک نيم سال تحصيلی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه شاهد 
نيز همزمان وارد كارآموزی ش��ده و در دو گروه آزمون و شاهد مربی 
كارآموزی یکسان بود. نمونه های پژوهش را دختران تشکيل می دادند 
كه به دليل ش��رایط پذیرش دانش��جو در این دانش��گاه بوده اس��ت. 
دانش��جویانی كه واحد درس كارآموزي مدیریت خدمات پرس��تاري 
را اخ��ذ نموده، بهيار نبودند و در ط��ول دوره كارآموزی و كارگاه های 
مربوطه غيبت بيش از حد مجاز نداشتند، در مطالعه شركت كردند. 
معيارهاي خروج از مطالعه ش��امل افرادي بود ك��ه به طور كامل در 
كارگاه ها ش��ركت ننموده، غيب��ت بيش از حد مج��از در كارآموزي 
داشتند، بهيار بوده و یا درس را اخذ ننمودند. در ابتدا با كسب اجازه 
از كميته اخالق دانش��کده پرستاری و مامایی، دانشجویانی كه واجد 
معياره��ای ورود به مطالعه بودند فرم رضایت ش��ركت در پژوهش را 
امضا نمودند. نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه 30 نفره تجربي 

و شاهد به طور مساوي تقسيم شدند. از مقياس سنجش تفکر خالق 
كه از كتاب مجموعه پرسشنامه برای مربيان روابط انسانی، نوشته پيتر 
هانی تهيه شده )13( و چک ليست پيش آزمون سنجش مهارت های 
مدیریت جهت بررس��ی همس��اني گروه ها در ابتداي دوره كارآموزی 
استفاده شد. پرسشنامه تفکر خالق 12 زوج عبارت دارد كه دانشجو 
باید از هر زوج عبارت، یکي را كه بيش��تر به رفتارش نزدیک اس��ت، 
عالمت بزند. برخی از این گویه ها ش��امل :»ترجيح می دهم در مورد 
عقای��د و نظرات با س��ایر افراد در گروه بح��ث و جدل نمایم. ترجيح 
می دهم نظراتم را به تنهایی مورد مالحظه و بررسی قرار دهم. بر این 
باورم كه معموالً برای مسائل و مشکالت یک راه حل كه بهترین راه 
است، وجود دارد. بر این باورم كه برای بسياری از مسائل و مشکالت 
راه حل هایی متفاوت كه ارزش های برابر دارند، وجود دارد.« می باشد. 
پایایي ابزار را ذهبيون در سال 2009 در پایان نامه كارشناسي ارشد 
خود با ضریب آلفا كرونباخ 0/85 مورد تأیيد قرار داده است )14(. چک 
ليست مهارت های مدیریتی، به صورت خود گزارش دهی بود. این چک 
ليس��ت شامل عملکرد مهارت های مدیریتی است كه مشتمل بر 60 
گویه است و بر اساس اهداف آموزش مدیریت پرستاری تنظيم شده 
اس��ت. برخی از گویه های آن در مهارت های عمومی و ویژه مدیریتی 
شامل: » - هر روز صبح تعداد بيماران راكنترل و در برگه آمار روزانه 
بيماران ثبت مي كند. - در هر شيفت تعداد تخت خالي را كنترل وثبت 
مي كند. - بيماران را با نام خانوادگي و با تشخيص پزشکي مي شناسد. 
- فهرستي از مشکالت بخش را تهيه مي كند. - علل ایجاد كننده هر 
مشکل را ليست مي نماید. – راه حل های موجود برای حل هر مشکل 
را ارائه مي نماید.« می باشد. پایایی این چک ليست، در مطالعه امينی 
 و همکاران در س��ال 2005 تأیيد و مورد اس��تفاده قرار گرفته است

 .)15 ( )r =0/83( 
 دوره كارآموزي مدیریت دانشجویان پرستاري به مدت 18 روز پياپی 
)بجز روز های تعطيل( در ش��يفت صبح ارائه مي شود. دانشجویان در 
گروه هاي 10 نفره این كارآموزي را انجام مي دهند و سيس��تم داراي 
یک مربي است كه در هدایت و سرپرستي، نظارت، آموزش و ارزشيابي 
این دانشجویان نقش دارد .دانشجویان پرستاري در هفته اول با بخش 
و وظایف محوله آشنا ش��ده، سپس هر هفته به ترتيب درنقش هاي 
سرپرس��تار، همکار اصلي سرپرس��تار و پرستار شاغل وظایف محوله 
را انجام مي دهند. همس��انی نمونه ها در دو گروه از نظر سن، جنس، 
وضعيت تأهل، س��ابقه كار و معدل ترم قبل بررس��ی شدند. درگروه 
آزمون، دانش��جویان به ش��ش زیر گروه تقسيم ش��ده و الگوي تفکر 

نمودار 1:  نمودار تفكر خالق رانكو و چاد )1995( )5(
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خالق در مدت 5 جلسه 2 ساعته به صورت یک جلسه قبل از شروع 
كارآموزي، چهار جلسه به فواصل چهار روز یک بار در طي كارآموزي 
آموزش داده و تمرین ش��د. در هر جلسه كارگروهی، به هم اندیشی 
و كش��ف مسائل، ایده پردازي و ارزیابي آنها و بحث و بررسي پيرامون 

موضوع پرداخته شد. 
   در این مطالعه از الگوي تفکر خالق رانکو و چاد كه نمودار انجام كار 
آن ش��رح داده شد، استفاده گردید )5(. در راستای مرحله ارائه دانش 
نظری الگوی مذكور، در جلسه اول كار گروه، ابتدا مباحث مربوط به 
الگوي تفکر خالق شامل تعریف، قوانين، شناخت و موانع آن به شيوه 
سخنراني بيان گردید. جهت تدریس ساختار الگو از كامپيوتر و وایت 
برد نيز اس��تفاده شد. سپس با هدف تمركز بر مرحله انگيزه درونی و 
بيرونی مطرح ش��ده در الگو، ش��رح چند سناریوي فرضي موجود در 
بخش هایی كه محل ارائه كارآموزی بود به هرگروه داده شد و از آن ها 
خواسته شد تا بر اساس انگيزه و تمایل گروهي و ارزیابی های الزم بعد 
از حضور در بخش، برای جلسه دوم كارگروه یکي را انتخاب كنند. پس 
از انتخاب موضوع، در جلسه دوم در مورد سناریوهاي فرضي انتخاب 
شده توس��ط گروه ها، بحث و اظهار نظر شد و دانش و اطالعات آنها 
در زمينه علت ایجاد مشکل و تبعات حاصله از آن در راستای اهداف 
بيمارس��تان ارزیابی گردید. در مرحله بعد، ب��ا ارائه راهنمایي، از آنها 
خواسته شد در راستای اجرای مرحله كشف الگو ، برای جلسه بعدي، 
با برگزاري جلسات گروهي و هم اندیشي با هدایت سر گروه، مشکالت 
موجود در آن س��ناریو را كش��ف و با بررسي ریشه آنها در محيط، به 
ایده پردازی جهت حل آن پرداخته و ایده های مختلف حل مشکل را 
توس��ط سر گروه در فرصت اختصاص داده شده در كارگروه بعد، ارائه 
نمایند. در جلس��ه س��وم، هدف اجرای مرحله ایده پردازی در الگوی 
مورد نظر بود. ایده های حل مشکالت موجود در هر سناریو توسط سر 
گروه ها بيان و به بحث گذاشته شد. چالش ها و موانع مشخص گردید تا 
برای جلسات بعدی با انجام بررسی های بيشتر در زمينه قابليت اجرایی 
بودن ایده درمحيط، بهترین ایده توسط هر گروه مشخص گردد. در دو 
جلسه پایانی، با بحث پيرامون ایده ها، اطالعات جمع بندي و بهترین 
ایده اع��الم گردید و پس از هماهنگی و توجيه مس��ئولين بخش ها 
توسط مربی، هر گروه از دانشجویان موظف به اجرای آن ایده در محل 
كارآموزی خود ش��دند. در ارزیابی مهارت های مدیریتی دانشجویان 
در دوره كارآموزی، براي مش��خص كردن عملکردها و رفتارهاي قابل 
مشاهده و مبتنی بر خالقيت و نيز اندازه گيري ميزان صالحيت آن ها 
الزم بود از قالب معتبري استفاده شود. یکي از مناسبترین قالبها براي 

ارزش��يابي رفتارهاي مدیریتي، قالبي اس��ت كه توسط بارس معرفي 
شده است )16 و15(. بنابراین، در طول دوره كارآموزی بر اساس این 
قالب، معيارها ارزش��يابي گردید. این معيارها به دو بخش رفتارهاي 
ویژه مدیریتي، شامل عملکردهایي كه دانشجو را براي پذیرش نقش 
مدیریتي سرپرستار و یا پرس��تار شيفت و اقدامات اجرایي مرتبط با 
آن آماده مي نماید و مهارت هاي عمومي مدیریت كه مدیران در اداره 
بخش از آن اس��تفاده مي نمایند، تفکيک ش��ده است. با توجه به این  
كه در كارآموزي مدیریت پرس��تاري، مربي به همراه سرپرس��تار در 
امر آموزش دانش��جو سهيم است و سرپرستاران نيز به طور مستقيم 
برعملکرد دانشجویان تأثير مي گذارند، معيارهاي تدوین شده در قالب 
دو فرم ارزش��يابي مخصوص مربي و ویژه سرپرستار طراحي گردیده 
اس��ت؛ بدین ترتيب، سرپرستاران 30% ارزشيابي و مربيان 70% نمره 
ارزش��يابی كارآم��وزي را به عهده دارند. هر ی��ک از گویه ها در چهار 
رتب��ه  ضعيف )0(، متوس��ط )1(، خوب )1/5( ت��ا عالي )2( طراحي 
و نمره گ��ذاري ش��ده اند. با توجه به این كه فرم ارزش��يابی مذكور بر 
مهارت های مشکل گشایی و حل مسئله تأكيد دارد، جهت این مطالعه 
انتخاب گردید. روایي و پایایي این ابزار در مطالعات متعددي سنجيده 
شده و پایایی با ضریب آلفا كرونباخ 0/95 در ثبات دروني، قابليت ابزار 
در سنجش عملکرد دانشجو را مورد تأیيد قرار داده است )16 و15(. 
جهت تجزیه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده گردید و 
با استفاده از شاخص های آماری و جداول،  به توصيف متغير ها ی مورد 
مطالعه پرداخته شد. سپس با استفاده از آزمون تی مسبقل و زوجی و 
آزمون همبستگی به تجزیه و تحليل داده ها پرداخته شد. سطح معنا 

داری كليه آزمون ها برابر 0/05 در نظر گرفته شد.
  يافته ها

در دو گروه 85% نمونه ها 5± 23 س��ال داشتند. 90% مجرد و %100 
سابقه كار نداشتند. 45% آنها در هر دو گروه، داراي معدل خوب )20-
17( بودند و آزمون هاي آماري كاي دو، فيشر و تي مستقل، همساني 

گروه ها را از نظر مشخصات دموگرافيک نشان دادند
(P< 0/05( . دامن��ه نمره تفکر خالق دانش��جویان قبل ازكارآموزي 
در گروه شاهد بين 5 تا 11 و در گروه آزمون بين 5 تا 12 در نوسان 
بود. ميانگين نمرات تفکر خالق قبل از كارآموزی در دو گروه تفاوت 
معناداری نداشت(P= 0/405(؛ اما بعد از كارآموزی ميانگين نمرات 
تفکر خالق به طور معنادار افزایش یافت (P= 0/004( )جدول شماره 
1(. اكثر دانش��جویان 83/35% درگروه ش��اهد بعد از مداخله سطح 
مهارتهای مدیریتی آنان درحد متوسط بود ولی در گروه آزمون اكثر 
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دانش��جویان 83/35%  در سطح خوب مهارتی قرار داشتند )جدول 
شماره2(.

ميانگي��ن نم��رات مهارت ه��ای مدیریت��ی قب��ل از به كارگي��ری 
الگ��وي تفک��ر خ��الق رانک��و و چ��اد در كارآم��وزی مدیری��ت 
پرس��تاری در گروه ش��اهد 2/5± 15/7 و در گ��روه آزمون ±1/8 

 15/5 ب��ود ك��ه قبل بي��ن دو گروه تف��اوت معناداری نش��ان نداد
(P < 0/05(. بع��د از به كارگيری الگ��وي تفکر خالق رانکو و چاد 
در كارآم��وزی، ميانگين نمرات مهارت هاي مدیریتی )مجموع ویژه 
و عموم��ی( در گ��روه آزمون به 3/3 ± 19 افزای��ش معنادار یافت 
(P < 0/001(. ميانگين نمرات در گروه شاهد نيز 2/1± 17/23 به 
دست آمد كه آزمون آماری این افزایش را در دو گروه معنادار نشان 
داد (P = 0/004( )جدول شماره 3(؛ بعبارت دیگر، بعد از مداخله 
 )P = 0/13)مهارتهای مدیریتی دو گروه با هم تفاوتی  نداش��تند
)جدول ش��ماره 4(. البته در گروه آزم��ون به كارگيری الگوی تفکر 
خ��الق در كارآموزی موجب افزایش بيش��تر مهارت های مدیریتی 
در ابعاد مهارت های ویژه و عمومی مدیریت نس��بت به گروه شاهد 
گردیده بود. بگونه ای كه آزمون تی زوجی، اختالف ميانگين نمرات 
مهارت های مدیریتی قب��ل و بعد از به كارگيری الگوي تفکر خالق 
رانک��و و چاد در كارام��وزی مدیریت پرس��تاری را در هر دو گروه 

جدول 1. مقايسه میانگین نمرات تفكر خالق دانشجويان قبل و 
بعد از مداخله  در دو گروه

میانگینتفكر خالق
)X(

انحراف 
معیار 
)S( 

آزمون
تی
)t(

مقدار
)P(

قبل از 
كارآموزی

5/86522/15766شاهد
0/8250/405

6/10452/1285آزمون

بعد از 
كارآموزی

5/86522/15766شاهد
3/130/004

8/10674/1307آزمون

جدول3. مقايسه میانگین مهارت های مديريتی دانشجويان 
دو گروه در قبل و بعد از مداخله

گروه شاهد گروه آزمون 
قبلبعدقبلبعد

19(3/3)15/5(1/8)17/23(2/1) 15/7(2/5)

(P<0/001 ,t= 4/15)(P= 0/004,t=3/14) 

)P=0/005       t =3/20( :آزمون اختالف ميانگين ها

جدول4. مقايسه میانگین  مهارت های مديريتی دانشجويان  
قبل و بعد از مداخله در دو گروه 

بعدقبل

گروه شاهدگروه آزمونگروه شاهدگروه آزمون

19(3/3)17/23(2/1) 15/5(1/8)15/7(2/5)

(P=0/13    t= 0/32)(P=0/08     t=1/44) 

جدول 2. توزيع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای پژوهش بر حسب »مهارت های مديريتی« در دو گروه قبل و بعد از مداخله

گروه دانشجويان

مهارت های مديريتی

آزمونشاهد

بعد از کارآموزیقبل از کارآموزیبعد از کارآموزیقبل از کارآموزی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

13/33413/321446/272583/35خوب )17-20(
2583/352583/351239/96516/65متوسط )13-16(
413/3213/33413/3200ضعيف )1-12(

30100301003010030100جمع
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معنادار نشان داد (P = 0/005(. )جدول شماره 3(. 
آزمون همبستگی اس��پيرمن نشان داد كه بين نمرات تفکر خالق 
و مهارت ه��ای مدیریتی در گروه آزم��ون رابطه معنادار وجود دارد 
(r = 0/01 , P = 0/360(. اما در گروه ش��اهد این رابطه معنادار 

.)r = 0/1 , P = 0/193) نبود
  بحث

در مطالعه حاضر تأثير به كارگيری الگوی تفکر خالق »رانکو و چاد« 
بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری بررسی گردید. یافته هاي 
به دس��ت آمده نش��ان داد كه هر دو گروه آزمون  و شاهد در بررسی 
ميانگين نم��رات مربوط به مهارت های مدیریتی، نس��بت به قبل از 
اجراي مداخله، تغيير مثبت معني داري داشته اند.البته مقایسه تفاوت 
ميانگين هاي قبل و بعد دو گروه معناداری آن را تأیيد نموده اس��ت. 
این یافته ها حاكي از اثربخشي برنامه به كارگيری الگوی تفکر خالق 
بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری در گروه آزمون نبود.اما 
نتایج بخوبی نشان داد كه دوگروه از نظر رشد تفکر خالق با یکدیگر 
متفاوت هس��تند. بعبارت دیگر، اموزش خالقيت توانسته نحوه تفکر 
خالق را بهبود بخشد ومتعاقبا هم  مهارت های مدیریتی را ارتقاء داده 
است. اما  بدالیل محدودیتهای موجود از جمله ماهيت و فرایند تبدیل 
»تفکر به عمل« در زمان اختصاص یافته به این مطالعه )18 روز كار 
آموزی( بروز رفتار های / مهارت های  مدیریتی در گروه آزمون نسبت 

به گروه شاهد معنا دار نبوده است. 
البته  مطالعات مشابه نيز نش��ان می دهند كه آموزش خالقيت قادر 
اس��ت س��طح عملکرد ذهنی و ش��خصيتي افراد را ب��راي كاركرد و 
انطباقي بهت��ر و باالتر ارتقا دهد )17(. در تحقيقات كر و گاگلياردي 
در س��ال2006 مشخص گردید كه به شرط رعایت شرایط انگيزشي 
و خالق در آموزش و به  كاربس��تن تمرینات مناسب، فنون فوق این 
قابليت را دارند كه بتوانند خيزش محسوس��ي را در عناصر س��يالي، 
انعطاف پذیري و ابتکار، در ذهن و شخصيت فرد به وجود آورند )18(.  
با استناد به این نتایج می توان اذعان داشت كه دستاوردهای حاصله 
از این پژوهش با رعایت شرایط فوق منجر به برانگيختگی محسوس 
در عناصر خالقيت گردیده كه نمرات گروه آزمون، آن را آشکار نموده 
اس��ت. در پژوهش مشکالنی در س��ال 2004 نيز بيان گردید كه هر 
چه ما مغز خود را بيشتر در مسير سؤال، جستجو و تفحص، اختراع  
و خالقيت ق��رار دهيم، ميزان بهره وري خود را افزایش داده ایم و هر 
چه دروس، چالش بيشتري براي دانشجویان فراهم كرده و ذهن آنان 
را دائم درگير حل مس��ائل گوناگون نمایند، به شکوفایي تفکر خالق 

آنان بيش��تر كمک مي كنند )19( كه با نتایج  این مطالعه همخوانی 
دارد. در این راستا بر اساس دیدگاه ساخت گرایی اجتماعی ویگوتسکی 
می توان گفت، یاد گيرندگان ایجاد كننده دانش خود هس��تند و آنها 
از طریق ایجاد معناي جدید بر تجارب قبليش��ان یاد ميگيرند )20(. 
نتایج حاضر نش��ان داد ميانگين نمره مهارت هاي مدیریتي در گروه 
آزمون بيشتر بوده است. نتایج پژوهشی كه در سال 2001 انجام شد، 
نشان دهنده تأثير تفکر بر استدالل استقرایی دانشجویان پرستاری بود 
)21( و نيز در پژوهش های مشابه تأثير تفکر بر انگيزش و مکانيزم های 
خود تنظيمی مثبت ارزیابی شده است )22(؛ بنابرین با درگيرشدن در 

بازاندیشی و تفکر، توانایی شناختی افراد رشد پيدا می كند. 
بر اس��اس دیدگاه ساخت گرایی شناختی پياژه نيز می توان گفت كه 
س��اخت هاي ذهنی دانشجو و اس��تاد از طریق مواجهه با یک مسئله 
واقع��ی در كالس درس و تأم��ل و تفکر در مورد مس��ئله پيش آمده 
دچار حالت عدم تعادل ش��ده و آن ها به تالش فکري وادار می شوند 
تا با جس��تجوي اطالعات و تبادل اندیش��ه و از طریق كنش متقابل 
در گروه ه��اي كوچک، اف��کار دیگران را تجربه كرده و س��اختارهاي 
فک��ري خود را كه در ابتدا از چهارچوب داوري خود محورانه ش��کل 
گرفته بود، تغيير دهند. همچنين روش هاي تدریس مبتني بر رویکرد 
ساخت گرایي بسيار مشوق تفکر خالق هستند )23( كه این دیدگاه 
روند اجرایی الگوی تفکر خالق رانکو و چاد و تأثير آن بر رش��د تفکر 
خالق  دانشجویان در مطالعه حاضر را مورد تأیيد قرار می دهد. یافته ها 
در این مطالعه نش��ان داد كه بين نم��رات تفکر خالق و مهارت های 
مدیریتی دانش��جویان در گروه آزمون رابطه معن��اداری وجود دارد؛ 
به عبارتی با تمركز بر اس��تفاده از توانمندی های خالق در پرستاری 
می توان مهارت های مدیریتی پرستار را كه با تمركز بيشتر بر مدیریت 
مراقبت از بيمار اس��توار است، ارتقا بخشيد. درمطالعه آمنت در سال 
2005 ني��ز بيان گردی��د كه برنامه آموزش بالينی ب��ه منظور ارتقاء 
عملکرد حرفه ای باید روی مهارت های مدیریت مراقبت پرستار تمركز 
یابد )24(. گالدول در س��ال 2005 صالحيت پرستار در بعد مدیریت 
مراقبت را به عنوان یک فعاليت تصميم گيری بالينی دانست كه نيازمند 
مهارت های فراشناختی در تجزیه و تحليل موقعيت های بالينی است و 
صالحيت مدیریت مراقبت و یا هنر قضاوت بالينی به توانایی استفاده 
از تفکر خالق در حل مس��ائل مراقبتی بيم��ار اطالق می گردد )25(. 
درگاهی و سراجی در سال 2006 بيان داشتند مهم ترین شاخص هایی 
كه توجه به آنها باعث می ش��ود كاركنان احس��اس كنند محيط كار 
برایشان جذاب است، ارتقاء صالحيت بالينی توسط مدیران به منظور 
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دره��م آميختن دانش و مهارت پرس��تار در ارائ��ه مراقبت و حمایت 
مدیران است )26(. به نظر می رسد در دستيابی به شاخص هایی كه در 
مطالعات پيشگفت بيشتر مورد تمركز قرار گرفتند، آموزش شيوه های 
تفکر س��طح باال كمک كننده باشند؛ زیرا همگی محصول تغيير نوع 
تفکر و نگرش مدیران می باش��ند. بين ميزان استفاده از تفکر خالق 
در مهارت هاي مدیریتي و ميانگين نمرات دانشجویان )معدل(، رابطه 
معناداری مشاهده نش��د. اگر ميانگين نمرات را به عنوان یک عامل 
پيشرفت تحصيلي در نظر بگيریم، مسئله به این صورت قابل تبيين 
است كه آنچه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي اندازه مي گيرند با آنچه 
به عنوان خالقيت انتظار مي رود از لحاظ محتوا متفاوت است. بدیهي 
است كه با آموزش هاي سنتي رایج در مراكز آموزشي ما، بين پيشرفت 

تحصيلي و خالقيت رابطه اي مشاهده نشود. 
در این مورد نتيجه تحقيق ما با نتایج تحقيق مرفاوي در سال 2001 
همسو است ) 27(. از طرفي مشاهده مي شود در مواردي كه روش هاي 
آموزشي سنتي در حد بسيار خوب ارائه مي گردد و دانشجو با نمرات 
عالي فارغ  التحصيل مي شود، در جامعه كاري خویش، فردي مفيد، به 
آن شکلي كه سياست آن مجموعه مي طلبد، ظاهر نمي گردد كه این 
را مي توان به معناي عدم توانایي توجه به خصوصيات خاص فردي و 
نيز عدم بهره گيري از توان خالقيت آن فرد دانست كه ناشي از فقدان 
آموزش مؤثر در این زمينه بوده است؛ زیرا روانشناسان معتقدند نحوه 
استفاده از قدرت تفکر خالق به  وسيله آموزش مهارت هاي خالقيت 
ميسر مي گردد  )28(. در بررسي رابطه بين تفکر خالق دانشجویان و 
ميزان تحصيالت والدین رابطه معنادار وجود نداشت. با وجود این كه 
در صورت رش��د و پرورش خالقيت در دوران كودكي والدین تأثيري 
پایدار در تفکر خالق آنان ميانسالي خواهد داشت؛ اما افراد در مقاطع 
دانشگاهي مستقل تر عمل مي كنند و كمتر تحت تأثير القائات خانواده 
هستند. این نتایج با مطالعه ذهبيون و همکاران همخواني دارد )13(. 
بنا به نظریه رانکو و چاد انتظار می رود خالقيت با عملکرد مرتبط باشد؛ 
بنابراین با توجه به محدودیت هایی كه در این مطالعه وجود داشت؛ از 
جمله موانع بروز خالقيت دانشجو در محيط بيمارستان، محدود بودن 
سطح عملکرد و عدم آشنایی كامل وی با سيستم های قابل دسترس 
در بيمارستان  و مدت كوتاه بکارگيری آن ، پيشنهاد می شود مطالعات 
گسترده تری با حجم نمونه بيشتر و مدت مداخله طوالنی تر و روش 
آموزش مبتنی بر حل مسئله در تبيين نقش تفکر خالق در رده های 
مختلف پرستاری با توجه به حدود وظایف و عملکرد آنان انجام شود 

و عوامل مؤثر در ایجاد ارتباط بين شيوه های بازاندیشی، تفکر خالق و 
تصميم گيری بالينی با عمل به خصوص جهت گذر از تئوری به بالين 
با جزئيات بيشتری بررسی گردد.  با توجه به مشهود شدن اثر آموزش 
به كارگيری تفکر خالق بر نمره خالقيت  دانش��جویان پرس��تاری در 
این پژوهش، می توان گفت مدرسان پرستاري مي توانند درمحيط هاي 
آموزشي با طراحي راهبردهاي جدید و اثربخش آموزشي فرصت هاي 
مناسبي جهت رشد تفکر خالق در دانشجویان فراهم كنند. از آنجا كه 
تالش جهت فعال و خالق نمودن دانشجو در فرایند یاددهي- یادگيري 
یکي از مهم ترین وجوه انتخاب شيوه آموزش در دانشگاه ها مي باشد، 
الزم است تدابيري اندیشيده شود تا دانشجویان در طول دوره آموزش، 
عقاید خود را درباره موضوعهاي مختلف به صورت منطقي ابراز نمایند 
و نحوه استدالل و مباحثه براي حصول به یافته هاي جدید را با هدایت 
مدرس تمرین نمایند. مسئوالن و برنامه ریزان آموزشي نيز استفاده از 
راهبردهای خاص را جهت ارتقاء خالقيت تأكيد نمایند. همچنين عدم 

باور انگيزه آنان باید مورد توجه دست اندركاران آموزشي قرار گيرد. 
  نتیجه گیري

این مطالعه نشان داد كه اجرای برنامه طراحی شده بر اساس الگوی 
تفک��ر خالق رانکو و چاد در بهبود تفکر خالق دانش��جویان می تواند 
راهنمای عملکردی مربيان قرار گيرد. دانش��جویان پرس��تاري باید 
توانای��ي و دانش كافي جهت ایده پ��ردازی در محيط هاي باليني را 
در طول تحصيل كس��ب نمایند. مهارت تفکر خالق در ایجاد توانایي 
مدیریت مراقبت از بيمار به طور مستقل نقش بسزایي دارد؛ بنابراین 
مدرسان دانشگاه ها در افزایش خالقيت دانشجویان كه زمينه ساز رشد 
توانمندي حرفه ای پرستاري آنان است، نقش مهمي دارند كه این امر 
خطير پيامد انتخاب شيوه یاددهي- یادگيري در دانشگاه ها ميباشد. 
پيشنهاد می ش��ود دست اندركاران آموزش پرستاری، در به كارگيری 
این الگو در برنامه ریزی های درس های نظری و عملی بطور همزمان  

توجه بيشتري مبذول نمایند تا اثربخشی آن  بيشتری داشته باشد.

  تشكر و قدراني
پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از ریاست و دانشجویان 
محترم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد كه در انجام این پژوهش با آنها همکاري نموده اند، 

اعالم می دارند.
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Effect of applying «Ranco and Chad’s» creative thinking 
pattern on nursing students’ managerial skills

Introduction: Creative thinking has an important role in applying of 
scientific and professional knowledge and skills. Thinking Methods 
develop different skills such as decision making capability.

Aim: The aim of this study was to determine the effect of applying 
Ranco and Chad’s Creative Thinking Pattern on nursing students’ 
managerial skills.

Method: In a quasi-experimental study during one semester, ef-
fects of “Ranco and Chad’s” Creative Thinking Patterns on nursing 
management practicum course were assessed (60) nursing student in 
the eight semester of studying at Islamic Azad University of Najaf 
Abad on (2010-2011) were selected with non -randomized sampling 
method .Then, Samples were randomly divided into two experimen-
tal and control groups of (30) students. Data gathering tool for mana-
gerial skills was based on BARS method and Peter Hani for creative 
thinking. Internal consistency reliability (Cronbach’s alpha) (α=0.85 
& α=0.95 respectively).  The data were analyzed by SPSS 16, using 
dependent and paired t–test and correlation tests.

Results: In experimental group, the mean scores of managerial skills 
after intervention increased significantly (P<0.001). The mean scores 
of managerial skills of the control group increased significantly, too 
(p=0.004). It means that managerial skill‘s score of two groups have 
not shown different before (p=0.08) and after intervention (p=0.13)    
. Although the mean score of creativity in groups were not signifi-
cantly different before the intervention (p=0.405), significant differ-
ence in scores of creativity were seen in two groups after applying of 
“Ranco and Chad’s” Creative Thinking Patterns (P=0.004).  There 
was a significant correlation in mean scores of creative thinking and 
managerial skills of experimental group (r=0.360, P=0.01) which 
was not the same in control group. 

Conclusion: This study showed that creative thinking can enhance 
the student’s creative thinking but implementing its effects on mana-
gerial skills or behaviors required more time. It is recommended that 
nurse instructors consider teaching this thinking pattern in theoretic 
and practical curriculum of nursing education.

Key words: clmanagerial skills, nursing student, Ranco and Chad’s 
creative thinking Pattern
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چكیده
مقدم�ه: در جریان فعاليت یادگيری، متغيرهاي مختلف��ی چون انگيزش، عزت نفس و 
روش هاي یادگيری می توانند بر فراگير تأثير بگذارند. در این راس��تا، ش��واهد پژوهش��ی 
ح��وزۀ آم��وزش حاكی از آن اس��ت كه انگيزش یک��ي از عوامل مه��م در بهبود عملکرد 

دانشجویان است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نيمرخ انگيزش��ي دانش��جویان پرستاري با استفاده 
از رویکرد فرد- محور و مقایس��ه پيشرفت تحصيلي با توجه به این نيمرخ  ها انجام گرفته 

است.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصيفي- علّي مقایس��ه اي اس��ت. تعداد 181 
نفر دانشجوی كارشناسی پرس��تاری دانشکده پرستاری تبریز در سال تحصيلي 90-91، 
مقي��اس انگيزش تحصيلي  )AMS( را تکميل نمودند. ضریب آلفاي كرونباخ محاس��به 
ش��ده )0/73 تا 0/86( نش��ان می دهد كه این مقياس از همس��انی درونی نس��بتاً باالیی 
برخورداراس��ت. این مقياس 28 س��ؤال هفت گزینه اي دارد كه س��ه نوع انگيزش دروني 
)دانش، موفقيت و تحریک(، س��ه نوع انگيزش بيروني )تنظيم بيروني، تنظيم درون فکن، 
تنظيم همانندسازي( و بي انگيزشي را اندازه مي گيرد. معيار پيشرفت تحصيلي نيز معدل 
ترم  قبل دانش��جویان بود. ب��رای تحليل داده   ها با اس��تفاده از نرم افزار SPSS از روش    
تجزیه خوشه   ای سلسله مراتبی، تحليل واریانس یک راهه و چند متغيره بهره گرفته شد. 
يافته ها: براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، سه خوشه  انگيزشی براي دانشجویان 
به دس��ت آمد: 9% در خوشه كميت پایين )انگيزش درونی و بيرونی پایين و بی انگيزشی 
باال(، 46% در كميت متوسط )سطوح متوسط در سه بعد انگيزشی( و 44% در كميت باال 
)انگيزش درونی و بيرونی باال و بی انگيزشی پایين( قرار گرفتند. پيشرفت تحصيلي خوشه 
كميت پایين، كمتر از سایر خوشه ها بود )P<0/05). به  عالوه، دانشجویان دختر انگيزش 
خودمختار باالتري نس��بت به دانش��جویان پسر داش��تند )P<0/01). از سویی، ميزان 
.(P<0/005( بي انگيزشي دانشجویان سال چهارم نسبت به سایر دانشجویان باالتر بود

نتیجه گیري: یافته  های به  دس��ت آمده می  تواند به مسئولين حوزه آموزش كمک نماید 
تا با طراحی برنامه  های مداخله ای تربيتی در ارتقا و یا حفظ  انگيزش دانش��جویان به  ویژه 

دانشجویان سال آخر، در طول سال  های تحصيلی اقدامات مؤثری را انجام دهند. 
کلمات کلیدی: انگيزش تحصيلي، پيش��رفت تحصيلي، دانش��جویان پرستاري، نيمرخ 
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  مقدمه
در جریان فعاليت یادگيری، متغيرهاي مختلفی همچون جهت گيری 
انگيزشی، عزت نفس و روش هاي یادگيری می توانند بر فراگير تأثير 
گذاشته و یادگيری او را با مشکل مواجه سازند )1 و 2( كه از ميان این 
عوامل، اهميت انگيزش در تعليم و تربيت انکار ناپذیر بوده و تحقيقات 
چند دهه اخير در حوزۀ آموزش��ي نيز بر این نکته تأكيد كرده است 
كه انگيزش یکي از عوامل مهم و دایمي در بهبود عملکرد دانشجویان 

مي باشد )3(. 
پاسخ به سؤال هایي از قبيل »دليل انجام این كار چيست؟ آیا قادر به 
انجام كار هس��تم؟ آیا باید این كار را با همکالسي هایم انجام دهم؟« 
سبب ایجاد حاالت مختلفي از احساسات مي شود كه مي تواند سبب 
ایجاد انگيزه و یا عدم انگيزه در دانش��جویان گردد كه این امر نيز به 
 نوبه خود مي تواند منجر به پيشرفت تحصيلي و انجام بهتر كار گردد 
)4( در واقع، انگيزش مهم ترین ش��رط یادگيری است. انگيزش، قلب 
یادگيری است و یادگيری هدف آموزش است. انگيزش مایه ی جنبش 
انسان و عامل آغاز كننده، راهنما و نگه دارنده رفتار تا زمان دست یابی 

به هدف مطلوب است )5(.
واژۀ انگي��زش ح��دوداً از س��ال 1930 مطرح ش��ده و ش��امل تمام 
حوزه هایي مي باشد كه به نحوي با رفتار انسان ارتباط پيدا مي كند )6( 
و در حوزه ي آموزش به صورت آمادگي رواني، یک پيش نياز یادگيري 

محسوب شده و به طور آشکار بر یادگيري تأثير مي گذارد )7(.
یکي از دیدگاه هاي چند مفهومي كه انگيزش تحصيلي را بهتر تبيين 
می  كنند، نظریه خود-تعيينی اس��ت )8(؛  این نظریه توسط ِدسي و 
ریان مطرح ش��ده و دیدگاه چند بعدي نس��بت به انگيزش داشته و 
بين كميت، مقدار و شدت انگيزش با كيفيت و انواع آن تفاوت قائل 
اس��ت. بدین معنی كه عوامل دروني و بيروني را دخيل دانسته و بين 
انواع حاالت انگيزش براساس دالیل و اهداف، تفاوت قائل شده است 

)9 و10(.   
به ط��ور كلي در طول 20 س��ال گذش��ته، تحقيقات انجام ش��ده در 
چارچوب نظریه خود-تعييني نش��ان مي دهند كه جهت گيري هاي 
انگيزشي افراد، تأثير عمده  ی روي فعاليت و پيامدهای آن در پی دارد. 
بدین معنی كه جهت گيري انگيزشي افراد، تعيين كننده  نوع فعاليت 
افراد و نتایج آن مي باش��د )11(. همچنين از این نظریه به عنوان یک 
نظریه كالن درباره ي انگيزش بش��ري یاد می  ش��ود و مسائل اساسي 
از قبيل رش��د فردي، خودتنظيمي، نيازهاي روان��ي، اهداف زندگي 
و آرمان ها، نش��اط و انرژي، روابط فرهنگ با انگيزش و تأثير محيط 

اجتماعي بر انگيزش را بررس��ی می  كند. در ضمن، این نظریه به طور 
گسترده اي در حوزه  های مختلف زندگي كاربرد دارد )12(.

طبق نظریه خود-تعييني، انواع گوناگون انگيزش را می توان در یک 
پيوس��تار نشان داد؛ در یک سوی این پيوس��تار، انگيزش دروني كه 
خودمختاري كامل فرد را نش��ان مي دهد، در وسط پيوستار انگيزش 

بيروني و در طرف دیگر پيوستار،  بي انگيزشي قرار داد )13(. 
»انگي��زش دروني به انجام یک فعاليت به خاط��ر رضایت درونی و نه 
پيامدهاي آن اطالق می  شود. فرد با انگيزش دروني، فعاليت را به خاطر 
ل��ذت و یا چالش مورد ني��از انجام مي دهد نه به خاطر نتایج بيروني، 

اجتناب از تنبيه و یا پاداش« )11، ص 56(.
ش��اید هيچ پدیده اي به  اندازه ي انگيزش درون��ي نتواند توانایی  های 
مثبت درونی طبيعت بشري را منعکس نماید. انگيزش دروني تمایل 
ذاتي افراد جهت جس��تجوي تازگي ها و چالش ها، رشد و به كارگيري 
اس��تعدادها، كاوش و یادگيري مي باشد )14(. این انگيزش، علي رغم 
این كه یک س��ازه ي بسيار مهمی اس��ت و منعکس كننده ي گرایش 
طبيعي انسان به یادگيري است، اما تنها نوع انگيزش نيست )9 و 15(. 
عالوه   بر انگيزش درونی، »انگيزش بيروني، س��ازه اي اس��ت كه اشاره 
به فعاليتي دارد كه به منظور دستيابي به برخي پيامدهاي مهم انجام  
می  شود. این انگيزه برخالف انگيزش دروني است، زیرا انگيزش دروني 
اش��اره به فعاليتي دارد كه به خاطر لذت ناش��ي از خود فعاليت انجام 

مي شود نه به خاطر ارزش هاي مادي آن« )11، ص 60(. 
از سوی دیگر، بي انگيزشي به حالتي گفته مي شود كه فرد فاقد قصد 
و نيت براي انجام عملي باشد. حاصل بي انگيزشي، عدم ارزش  گذاري 

به فعاليت است )14(.
در پژوهش هاي مربوط به نيمرخ  های انگيزشي، روش هاي گوناگوني را 
مي توان به كار برد. یکي از این روش ها، مبتني بر فرد مي باشد.  بدین 
ترتيب كه افراد همگن و كساني را كه داراي نيمرخ انگيزشي یکساني 
مي باشند، در یک گروه قرار مي دهند )10(. در پژوهش حاضر نيز از 

رویکرد فرد-محور استفاده شد.
راتل و همکاران در مطالعه طولي خود با استفاده از مقياس انگيزش 
تحصيلي به بررس��ي نيمرخ انگيزشي پرداختند؛ بدین ترتيب كه در 
مطالعه اوليه خود نيمرخ انگيزشي دانش آموزاني كه در سال تحصيلي 
1989-1988 مش��غول به تحصيل بودند، را تعيي��ن نمودند. آن ها 
مطالعه بعدي خود را برروي همان نمونۀ اوليه كه در س��ال تحصيلي 
2003- 2004 مش��غول به تحصيل در دانشگاه بودند، تکرار كردند؛ 
براي دانش آموزان س��ه نيمرخ انگيزش��ي به دس��ت آمد: گ��روه اول: 
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انگيزش كنترل شده باال و بي انگيزشي و خودمختار پایين، گروه دوم: 
انگيزش كنترل شده و خودمختار باال و بي انگيزشي پایين، گروه سوم: 
سطوح متوسط انگيزش كنترل شده و خودمختار و بي انگيزشي پایين. 
نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه حاكي از آن اس��ت كه گروه دوم 
فعاليت هاي تحصيلي بهتري نسبت به گروه هاي دیگر داشتند )16(. 
براي دانش��جویان نيز سه نيمرخ انگيزشي به دس��ت آمد: گروه اول: 
انگيزش خودمختار باال و انگيزش  كنترل ش��ده و بي انگيزشي پایين، 
گروه دوم: انگيزش خودمختار و كنترل شده باال و بي انگيزشي پایين، 

گروه سوم: سطوح كم تا متوسط در هر سه بعد انگيزشي )16(. 
مصرآبادي )17( نيز در بررسی نيمرخ  های انگيزشی دانشجویان، دو 
خوشه انگيزشي به دست آورد: خوشه اول )انگيزش دروني و نظم دهي 
باال و س��طوح پایين بي انگيزش��ي و انگيزش بيروني( و خوش��ه دوم 
)بي انگيزشي و تنظيم بيروني باال، سطوح متوسط تنظيم همانندسازي 

و سطوح پایين انگيزش دروني و تنظيم درون فکن(.
بدري و همکاران، چهار خوشه ي انگيزشي برای دانشجویان به دست 
آوردند: خوشه اول )انگيزش دروني باال و انگيزش بيروني و بي انگيزشي 
پایين(، خوشه دوم )جهت گيري دروني نسبتاً باال و تنظيم درون فکن 
باال(، خوشه س��وم )نمرات باال در انگيزش دروني و بيروني( و خوشه 
چه��ارم نيز به بي انگيزش��ي ب��اال و انگيزش درون��ي و بيروني پایين 

اختصاص یافت )18(. 
نتایج تحقيقات انجام گرفته نشان می  دهد كه انگيزش افراد در گذر 

زمان سير نزولي دارد )10، 19، 20(. 
در بررسي تفاوت هاي جنس��يتي، یافته هاي پژوهش بحراني و راتل 
حاكي از وجود تفاوت در انگيزش دختران و پس��ران مي باش��د )19 
و 16(؛ نتایج پژوهش یوس��في و همکاران )21( كه در سال 1387-
1386 برروي دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام 
یافت، نشان داد كه دانشجویان پسر از انگيزه كوشش و رقابت جویی 
باالتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردارند. اما یافته هاي نتومانيس 

)22( نشان داد كه انگيزش دختران و پسران با یکدیگر مشابه است.
از نظر پيشرفت تحصيلي در بين خوشه هاي انگيزشي، دانش آموزاني 
كه داراي انگيزش خودمختار باال و كنترل شده پایين و نيز كساني كه 
در خوشه خودمختار و كنترل شده باال قرار داشتند، مشاركت بيشتری 
در برنامه هاي فوق برنامه و فعاليت هاي تحصيلي داش��تند )23(. در 
پژوهش النگ و هال )24( نيز دانش��جویان گروه انگيزش باال، از نظر 

پيشرفت تحصيلي با دیگر گروه ها تفاوت معنی  داری داشتند.
نتایج پژوهش  ها نشان می  دهند كه بين دانشجویان موفق و ناموفق در 

الگوهاي انگيزشي، خود-ادراكي تحصيلي، تفاوت معناداري وجود دارد 
)25(. اما یافته هاي برخی از پژوهش  ها این  گونه نبود، برای مثال، یوسفي 
و همکاران )21( ارتباط بين مؤلفه-های انگيزش و پيشرفت تحصيلی 
را پایين گزارش نمودند. همچنين، در پژوهش راتل و همکاران )16( 
دانش آموزانی كه در كميت باال قرار داش��تند، فعاليت های تحصيلی 

بهتری نسبت به سایر خوشه های انگيزشی داشتند.
به نظر مي رسد یکي از مشکالت شایع نظام آموزشي، پایين بودن سطح 
انگيزش تحصيلي در بين یادگيرندگان مي باشد كه ساالنه زیان هاي 
علمي، فرهنگ��ي و اقتصادي زیادي را متوج��ه دولت ها و خانواده ها 
مي كند و نظام آموزش��ي كشورها را با افت تحصيلي مواجه مي سازد 
)26(. از این رو، مي توان گفت كه حتي غني ترین و بهترین برنامه هاي 
كارآموزي س��ازماندهي شده نيز در صورت فقدان انگيزه در فراگيران 

سودمند نخواهد بود )27(.
طبق نظر ِشيدِكر و فریمن، انگيزش یکي از مشکل ترین و پيچيده ترین 
چالش هاي پيش روی مدرس��ان امروزي است. در واقع، پيچيدگی و 
تنوع آن باعث ش��ده تا به یکي از موضوعات جالب و چالش انگيز در 
مباحث علوم تربيتي تبدیل ش��ود )نقل از 28(. اما بي انگيزشي براي 
مطالعه در بين دانشجویان دانشگاه ها به صورت یک اپيدمي نامحسوس 

و نامرئي درآمده است )نقل از 29(. 
از آنجایی كه رشته پرستاری با جان انسان   ها سرو كار دارد، لذا كاهش 
انگيزه در این رشته می   تواند سبب تأثيرات زیاد و مخربی بر خود فرد 
و س��المت جامعه گردیده و موجب اتالف سرمایه   های زیادی خواهد 
شد. یکی از مهم ترین مشکالت حرفه پرستاری، ميزان زیاد ترک این 
حرفه توسط دانشجویان این رشته است. همه ساله حدود 15 الی 20 
درصد از دانش��جویان پرستاری در سراسر جهان از ادامه تحصيل در 
این رشته منصرف می   شوند كه این امر می   تواند منجر به كمبود كادر 
پرستاری گردد )27(. به عبارتی، ریزش زیاد دانشجویان پرستاري و 
بي ميلي بس��ياري از پرستاران براي تداوم اشتغال در این حرفه )30( 
سبب شده تا در خصوص انگيزش تحصيلي دانشجویان پرستاري نيز 
پژوهش هاي متعددي انجام گيرد؛ از جمله گزارش��ات ارائه شده  در 
خصوص دانشجویان پرس��تاري نيز حاكي از آن است كه بسياري از 
آن ها در مدت تحصيل، داراي انگيزش كافي نبوده و تمایل پرستاران 
براي اشتغال در این حرفه كاهش یافته است )30(. هرگونه كمبود و 
نارسایی از جانب پرستاران، بر كميت و كيفيت مراقبت   های بهداشتی 
تأثير گذاشته و سالمت همه افراد جامعه را به خاطر خواهد انداخت 
)31(. تحقيقات مختلف نشان می   دهند كه عملکرد خوب با داشتن 
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انگيزه در ارتباط می   باش��د، به این معنی  كه انگيزش باالی با موفقيت 
تحصيلی، شغلی و رضایت شغلی باال همراه است )32(. 

انگيزش، توانایي و كيفيت آموزش از مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقيت 
مي باشند. دانشجویان با انگيزه در طول مدت تحصيل، فعال تر بوده و 
موفقيت بيشتري كسب مي كنند. در بسياري از موارد، داشتن انگيزه 
و یا فقدان آن، آشکارا بر موفقيت و شکست تأثيرگذار است. افزون بر 
این، نتایج پژوهش  های پيش��ين عمدتاً مبتنی بر تحليل گروهی بود 
كه در این پژوهش از روش فرد محور اس��تفاده شد. به  كارگيری این 
روش دارای مزیت های فراوانی اس��ت از جمله به  دست آوردن بينش 
درباره درصد دانشجویانی كه با یک نيمرخ انگيزشی مطلوب یا نيمه 
مطلوب شناخته می شوند، می تواند هم از نظر تشخيصی و هم از نظر 
پيشگيری برای برنامه ریزان و مسئولين نظام آموزش پرستاری مفيد 
باشد؛ ثانياً، بهتر می توان  مداخالت انگيزشی را با نياز  های دانشجویان 
متناسب ساخت. بنابراین، درک بهتر انگيزش دانشجویان پرستاري و 
ش��ناخت ویژگي هاي آن ها، براي بهبود عملکرد آن ها امري ضروري 
است. از این  رو، پژوهش حاضر چهار هدف: 1(  تعيين نيمرخ انگيزشي 
دانشجویان ، 2( مقایسه جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان سال هاي 
اول تا چهارم ،3( مقایسه جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان دختر 
و پسر  و4( مقایسه پيشرفت تحصيلي دانشجویان در بين نيمرخ های 

انگيزشي به دست آمده را دنبال نمود.
  مواد و روش ها

روش مطالعه حاضر از نوع توصيفي-علّي مقایس��ه اي بود. در تحقيق 
توصيفي هدف، توصيف ش��رایط و پدیده هاي مورد بررسي مي باشد. 
روش تحقيق پس رویدادي یا علّي-مقایس��ه اي كه یکي از انواع روش 
تحقيق توصيفي مي باشد، گذشته نگر بوده و به تحقيقاتي گفته مي شود 
كه هدف پژوهشگر بررسي علل احتمالي وقوع متغير وابسته مي باشد. 
در بررسي علل احتمالي شکست و یا پيشرفت تحصيلي از این روش 

استفاده مي شود )33(.
پس از دریافت مجوز از ریاست دانشکده پرستاري تبریز و هماهنگي با 
آموزش دانشکده ودریافت برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری مقطع 
كارشناسی كه در سال تحصيلي 91-90 مشغول به تحصيل بودند، در 
كالس حض��ور یافته و پس از ارائه توضيحات الزم درخصوص اهداف 
پژوهش و كسب رضایت آگاهانه آن   ها، پرسشنامه  ها در بين دانشجویان 
توزیع و تکميل گردید. تعدادي از دانش��جویان از تکميل پرسشنامه 
انصراف دادند، از مطالعه خارج ش��دند؛ پرسش��نامه هاي ناقص نيز از 
مطالعه خارج شدند؛ بدین ترتيب از بين 267 نفر جامعه آماری،  حجم 

نمونه 181 نفر به دست آمد.
پرسشنامه شامل دو بخش بود؛ بخش اول مشخصات جمعيت  شناختی 
دانش��جویان از قبيل س��ن، وضعيت تأهل، جنسيت، محل سکونت، 
ش��غل و تحصيالت والدین را تش��کيل می   داد و در بخش دوم برای 
 بررس��ي نيمرخ انگيزشي دانش��جویان از مقياس انگيزش تحصيلي

)Academic Motivation Scale : ا  AMS( استفاده گردید.
مقياس انگيزش تحصيلي: این مقياس براساس نظریه خود-تعييني 
مي باشد كه از 28 سؤال هفت گزینه اي تشکيل گردیده و شامل هفت 
خرده مقياس می باشد و سه نوع انگيزش دروني )انگيزش دروني دانش، 
انگيزش دروني موفقيت و انگيزش دروني تحریک(، سه نوع انگيزش 
بيروني )تنظيم بيروني، تنظيم درون فکن، تنظيم همانندس��ازي( و 
بي انگيزشي را اندازه مي گيرد )8(. سطوح انگيزش به كمک این مقياس 
قابل اندازه گيری است )34(. در این  جا به چند نمونه از گویه  های این 
مقياس اش��اره می  شود. در پاس��خ به دليل ورود به دانشگاه، گویه »از 
یادگيري مطالب جدید، احس��اس ل��ذت و رضایت مي كنم« مربوط 
ب��ه انگيزش درونی دانش؛ »وقتي خ��ود را در مقاطع باالتر مي بينم، 
احساس خوش��حالي مي كنم«  مربوط به انگيزش درونی موفقيت و 
گویه »از خواندن كتاب هاي نویسندگان مورد عالقه ام لذت مي برم« 
عامل انگيزش درونی تحریک می س��نجيد. گویه های »فکر مي كنم 
تحصيل در دانش��گاه، مرا براي شغل مورد نظرم آماده مي كند«، » به 
خودم نشان دهم كه فرد باهوشي هستم« و »به دليل این كه با مدرک 
دبيرس��تان، در آینده نمي توانم شغل پردرآمدي پيدا كنم« به ترتيب 
به زیر مقياس  های تنظيم همانندس��ازی، تنظيم درون فکن و تنظيم 
بيرونی مربوط می شدند. پاسخ به گویه »صادقانه بگویم نمي دانم، در 
واقع وقتم را در دانشگاه  تلف مي كنم« نيز ميزان بی انگيزشی تحصيلی 
فرد را مورد سنجش قرار می  داد.  باقري به هنجاریابي این مقياس در 
بين دانش آموزان دبيرستان هاي تهران پرداخت؛ نتایج پژوهش او نشان 
داد كه این مقياس در جامعه ایراني از روایي و پایایي باالیي برخوردار 
اس��ت )35(. در این پژوهش نيز، پایای��ي آن به روش آلفاي كرونباخ 
براي گزینه هاي دانش، موفقيت، تحریک، تنظيم همانندسازي، تنظيم 
درون فکن ، تنظيم بيروني و بي انگيزشي به ترتيب 0/83، 0/78، 0/73، 

0/86، 0/81، 0/76 و 0/83 به دست آمد.
باتوجه به  این كه در این مطالعه، از رویکرد فرد محور استفاده گردید، 
از این رو، براي خوش��ه بندي دانشجویان براس��اس جهت گيري هاي 
انگيزش��ي آن ها، ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS16، روش تحليل 
خوشه اي سلس��له مراتبي به كار برده شد؛ منظور از تحليل خوشه اي 
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یعني كس��اني كه بيشترین تشابه را از لحاظ انگيزشي دارند، در یک 
خوشه قرار گيرند و همين طور خوشه ها بيشترین تفاوت را با یکدیگر 
داشته باشند. بدین منظور روش  های مختلف تجزیه و تحليل خوشه  ای 
همچون همسایگی متوسط، نزدیک  ترین همسایه، دورترین همسایه، 
خوشه  بندی مركزی، خوشه  بندی ميانی و روش حداقل واریانس به  كار 
برده شد؛ روش حداقل واریانس )وارد( بهترین خوشه  بندی را نموده و 
نتایج منطقی   تری داشت، به همين دليل،  از این روش استفاده گردید. 
دانش��جویان از نظر جهت گيري هاي انگيزش��ي به 2، 3 و 4 خوش��ه 
تقسيم بندي گردیدند و از تحليل واریانس چندمتغيري برای تعيين 
محل برش نمودار درختی و تعداد خوشه ها استفاده گردید. مقایسه ي 
آماره ي F در تحليل واریانس چند متغيری در هنگام اجرای گروه   های 
مختلف تحليل خوشه   ای، نشان داد كه حالت 3 خوشه  انگيزشی نتایج 
منطقي تري به   دنبال داش��ته و باالترین درجه   ی معن��ی   داری را دارد، 

بنابراین، از این حالت براي خوشه بندي دانشجویان استفاده گردید. 
  يافته ها

براساس نتایج حاصل از آزمون هاي آماري، تعداد 181 نفر دانشجوی 
پرستاری مقطع كارشناس��ی در این پژوهش شركت نمودند كه 79 
نفر )43/6%( پسر و 102 نفر )56/4%( دختر بودند. شركت كنندگان 
در گروه س��نی 18 تا 35 سال بودند و ميانگين سنی آن ها 21 سال 
بود. از بين ش��ركت كنندگان، 120 نفر )67/8%( خوابگاهی و 53 نفر 
)32/2%( غيرخوابگاه��ی، 168 نفر )94/4%( مجرد و 10 نفر )%5/6( 

متأهل بودند.
قبل از فرض آزمایی، برای اطمينان از وجود رابطه بين ابعاد انگيزشي، 

از ضریب همبستگی پيرسون استفاده گردید. نتایج نشان دهندۀ وجود 
رابطه معنی دار بين ابعاد انگيزشي بود )P< 0/01(. بدین ترتيب كه 
بين ابعاد انگيزش��ي دانش، موفقيت، تحریک، تنظيم بيروني، تنظيم 
دروني و تنظيم همانندسازي با یکدیگر رابطه مثبت معنی   داری وجود 
دارد، اما بين بعد بي انگيزش��ي با س��ایر ابعاد انگيزش��ي رابطه منفي 

معنی   دار مشاهده شد. 
ب��رای نام   گ��ذاری خوش��ه   ها، نمره  های انگي��زش درون��ي، بيروني و 
بي انگيزشي باهم مقایسه شدند كه در جدول )1( و شکل 1 و 2 نشان 

داده شده است.
خوشه n =18( ،1( مشخص كننده ي دانشجویاني با انگيزشي دروني 
و بيروني پایين و بي انگيزشي باالتر نسبت به خوشه هاي دیگر بود. این 

خوشه »كميت پایين« نامگذاري شد.
خوش��ه n =83( ،2( ش��امل دانش��جویاني بود كه انگيزش دروني و 
بيروني باالتر و بي انگيزش��ي پایين تر نسبت به خوشه ي 1 و انگيزش 
دروني و بيروني پایين  و بي انگيزش��ي باالتري نس��بت به خوشه ي 2 
داشتند. به طور كلي این خوشه ، داري سطوح متوسط در سه انگيزش 
دروني، بيروني و بي انگيزشي بود. این خوشه، »كميت متوسط« ناميده 

شد. 
خوش��ه n=80( ،3( داراي انگيزش دروني و بيروني باال و بي انگيزشي 
پایين نسبت به خوشه  هاي دیگر بود، لذا خوشه ي »كميت باال« ناميده 

شد.
در بررسي جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان براساس سال ورود به 

شكل 1. نیمرخ   های انگیزشی دانشجويان پرستاری در 
جهت   گیری   های انگیزشی

شكل 2. نمره Z  انگیزش درونی، بیرونی و بی   انگیزشی سه 
خوشه به دست آمده
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دانشگاه، طبق نتایج جدول )2(، باالترین جهت گيري انگيزشي دانش، 
موفقيت و تحریک به دانش��جویان سال سوم و سپس به دانشجویان 
سال اول تعلق داش��ت. باالترین جهت گيري تنظيم همانندسازي و 
تنظيم بيروني و پایين ترین بي انگيزش��ي نيز به دانشجویان سال اول 

تعلق داشت. 
پایين ترین جهت گيري انگيزش��ي دانش، موفقيت، تحریک، تنظيم 
همانندسازي، تنظيم درون فکن، تنظيم بيروني و باالترین بي انگيزشي 

نيز به دانشجویان سال چهارم تعلق داشت.
نتایج حاصل از بررس��ی های آماری نش��ان داد كه دانش��جویان سال 
آخر در جهت گيري انگيزش��ي تنظيم همانندسازي و تنظيم بيرونی 
با س��طوح معنی   داری )P>0/003 و P>0/001( با دانشجویان سال 
اول و در تنظي��م درون   فکن با س��طوح معن��ي داري )P< 0/005(با 
دانشجویان سال سوم تفاوت معني داري داشتند. بين دیگر دانشجویان، 

در جهت گيري هاي انگيزشي تفاوت معنی  دار مشاهده نگردید.
در بررس��ي جهت   گيری   های انگيزش��ي دانش��جویان براس��اس بعد 
جنس��يت، مندرجات جدول )3( نشان داد كه جهت گيري انگيزشي 
دانش، موفقيت، تنظيم همانندس��ازي، تنظيم بيروني دانش��جویان 
دختر باالتر از دانش��جویان پسر بود. دانشجویان پسر نيز جهت گيري 
بي انگيزشي باالتري نسبت به دانشجویان دختر داشتند. نتایج حاصل 
از تحليل واریانس نش��ان داد كه دانش��جویان دختر و پس��ر از نظر 
 ،)P<0/005( موفقيت ،)P< 0/05( جهت گيري هاي انگيزشي دانش
تنظي��م  همانندس��ازي )P<0/01(، تنظيم بيرون��ي )P<0/001(و 
بي انگيزشي)P<0/001( با یکدیگر تفاوت آماری معنی  داري داشتند. 

بررسی پيشرفت تحصيلي دانشجویان با توجه به نيمرخ   های انگيزشي 
آن   ها در جدول )4( نش��ان داده ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از آزمون  
تعقيبی بونفروني نش��ان داد كه خوش��ه كميت پایين با خوشه های 
 كمي��ت متوس��ط و كمي��ت باال تف��اوت آم��اري معن��ي داري دارد
)P<0/05(. اما خوشه هاي كميت متوسط و كميت باال از لحاظ آماري 

.)P< 0/05( تفاوت معنی  داری با یکدیگر نداشتند
  بحث

  اولي��ن ه��دف پژوهش حاضر، تعيين تعداد و نوع نيمرخ انگيزش��ی 
دانشجویان پرستاری و مقایسه پيشرفت تحصيلی هركدام از خوشه   ها 
بود. با مش��خص ش��دن تعداد خوشه   ها و مقایس��ه جهت   گيری   های 
انگيزشی دانش��جویان در هركدام از خوشه   های به   دست آمده، معلوم 
ش��د كه هيچ   كدام از خوشه   ها در بعد كيفی انگيزش قرار نمی   گيرند. 
ش��اید یکي دیگر از دالیل این ام��ر، وجود حجم كم نمونه بود. دليل 
دیگر آن می   تواند مربوط به این باش��د كه پژوهش حاضر تنها برروی 

دانشجویان پرستاری انجام یافته است.
نکته قابل تأمل این بود كه دانشجویان در خوشه  كميت باال، توأماً از 
انگيزش درونی و بيرونی باالیی برخوردار بودند، یعنی عالوه بر آن كه 
به ارزش فعاليت خود آشنا بوده و آن را از روی عالقه و اراده شخصی 
انجام می دهند، توسط عواملی بيرون از خود نيز كنترل می شدند. در 
حالی كه بهترین نوع انگيزش این اس��ت كه فرد كامالً خودمختار و 
مس��تقل بوده و عوامل بيرونی بر فعاليت ه��ای او تأثير نگذارد. به نظر 
می  رسد دليل احتمالی این امر را می  توان به وجود جّو كنترلی توسط 
والدین و عوامل آموزشی و عدم وجود جّو حمایتی توسط آن ها نسبت 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار جهت گیري هاي انگیزشي دانشجويان پرستاری بر اساس خوشه هاي به دست آمده

انگیزش بیرونيانگیزش درونيدرصدتعدادخوشه
بي انگیزشي

M)SD( دانش
M)SD(

موفقیت
M)SD(

تحريک
M)SD( 

تنظیم 
همانندسازی

 M)SD( 

تنظیم 
درون  فكن
M)SD(

تنظیم 
بیرونی

M)SD( 

1189/910/838/4410/4410/118/0611/0614/78
)5/125()3/240()5/020()4/100()3/134()5/724()8/055(

28345/919/5317/6018/4819/5216/6020/339/08
)4/597()3/544()4/281()4/264()3/474()4/300()5/758(

38044/225/7124/4922/7525/7423/7224/956/60
)2/654()2/551()3/866()2/722()3/540()2/671()3/599(
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داد.
هدف دوم پژوهش، مقایسه   ی جهت   گيری   های انگيزشي دانشجویان 
س��ال اول تا چهارم بود. براس��اس نتایج به دس��ت آمده، دانشجویان 
س��ال سوم با داش��تن باالترین جهت گيري انگيزشي در ابعاد دانش، 
موفقيت و تحریک، خودمختارترین گروه در بين چهار ورودي بودند. 
پس از آن ها نيز دانشجویان سال اول با داشتن جهت گيري هاي باالي 
انگيزش دان��ش، موفقيت ، تحریک و داش��تن باالترین جهت گيري 
تنظيم همانند سازي و پایين ترین نمره ي بي انگيزشي، از نظر انگيزش 
خودمختار در رتبه ي دوم قرار مي گرفتند. دانش��جویان سال چهارم 
نيز با داشتن پایين ترین ميانگين انگيزش دروني و بيروني و باالترین 
بي انگيزشي در بين دیگر ورودي ها، بي انگيزه ترین گروه بودند. پایين 
بودن جهت   گيری انگيزش��ی موفقيت و تنظيم همانندسازی در بين 
دانشجویان سال چهارم و وجود تفاوت آماری بين آن   ها و دانشجویان 
س��ال اول و س��وم، مؤید این مطلب اس��ت كه انگيزش با گذر زمان 
س��ير نزولی دارد. چنين به نظر مي رسد عوامل آموزشي و ساختاري، 
انگيزش دانش��جویان را پایين مي آورد. با توجه به اهميت انگيزش و 
نقش آن بر بهبود عملکرد افراد، الزم است توسط مسؤوالن آموزشي، 
تدابيري جهت افزایش انگيزش در بين این دانشجویان اتخاذ گردد. اما 
با توجه به این كه این پژوهش یک مطالعه عرضی بود و از طرف دیگر 
نمره انگيزشی دانشجویان سال سوم نسبت به دانشجویان سال دوم 

بيشتر بود، بنابراین بایستی با احتياط بيان گردد. 
نتایج دیگراین پژوهش این بود كه دانش��جویان دختر خودمختاری 
باالتری نسبت به دانشجویان پسر داشتند. از نظر جهت   گيری انگيزشی 

تنظيم بيرونی، دانشجویان دختر نمرات باالتری نسبت به دانشجویان 
پسر كسب كردند. دانش��جویان پسر نيز بی   انگيزشی باالتری نسبت 
به دختران داش��تند. پس می   توان جنسيت را به   عنوان یکی از عوامل 
تأثيرگذار بر انگيزش دانست. براساس نتایج به دست آمده در پژوهش 
حاضر، خوشه ي كميت باال و كميت متوسط از نظر پيشرفت تحصيلي 
تفاوت معنی  داري با خوشه ي كميت پایين داشت. خوشه   ی كميت باال، 
علي رغم پيشرفت تحصيلی باالتر نسبت به خوشه    كميت متوسط، از 
نظر آماری تفاوتی با این خوشه نداشت. در حالي كه انتظار می   رفت كه 
بين خوشه   های كميت باال و كميت متوسط از نظر پيشرفت تحصيلی 
تفاوت معنی  داری یافت ش��ود. با توجه به افت تحصيلي در خوشه ي 
كمي��ت پایين و وجود تفاوت آماري با خوش��ه هاي دیگر، مي توان به 

اهميت و نقش انگيزش در پيشرفت تحصيلي پي برد.
عالوه براین، نتایج پژوهش حاضر حاكی از آن اس��ت كه در بين، 83 
نفر دانشجوي پرس��تاري در تمام جهت گيري هاي انگيزشي سطوح 
متوس��طی داشتند. 18 نفر نيز دارای س��طوح پایين انگيزش دروني 
و بيرون��ي و بي انگيزش��ي ب��اال بودند كه 12 نفر از آن ها دانش��جوي 
س��ال چهارم بودند. عالوه بر كمبود انگيزش و بي انگيزش��ي باال، این 
دانشجویان از لحاظ پيشرفت تحصيلي نيز دچار مشکل بودند. چنين 
دانشجویانی، خودمختاري كمتري را در كارها تجربه كرده و احساس 
تعهد كمتري نسبت به كارهاي خود داشته و در صورت تداوم این امر، 
به نظر می  رسد كه پس از شروع به كار نيز به دليل مشکالت انگيزشي، 
كار خود را به طور مطلوب انجام ندهند. اما با فراهم آوردن جو حمایت 
از خودمختاري، شایستگي و ارتباط مي توان به دروني سازي رفتار در 

جدول2. میانگین و انحراف معیار جهت گیري انگیزشي دانشجويان پرستاری براساس سال ورود به دانشگاه

جهت گیري هاي 
انگیزشي

سال اول
M)SD(

سال دوم
M)SD(

سال سوم
M)SD( 

 سال چهارم
M)SD( 

)6/81( 19/72)5/19( 22/51)5/68( 21/78)5/99( 21/81دانش 
)6/49( 17/46)4/89( 21/16)5/98( 19/76)5/24( 21/08موفقيت
)6/38( 18/66)4/10( 20/69)5/74( 18/96)5/40( 20/28تحریک

)6/88( 18/86)4/57( 22/69)5/94( 21/12)5/30( 23/36تنظيم همانندسازي
)6/41( 16/70)5/11( 20/82)6/65( 18/88)4/71( 19/58تنظيم درون فکن
)6/80( 19/26)4/42( 22/11)5/59( 21/36)4/01( 23/78تنظيم بيروني
)6/65( 9/78)4/84( 8/27)6/10( 8/60)4/42( 7/14بي انگيزشي
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آن ها پرداخت؛ با افزایش دروني س��ازي، نگرش دانش��جویان نسبت 
به خود بهتر شده و پش��تکار بيشتري نيز در فعاليت هاي تحصيلي 

خواهند داشت.
در این پژوهش براس��اس ویژگي هاي انگيزشي دانشجویان و داشتن 
انگيزش دروني و بيرونی یکس��ان، امکان بررسي بعد كيفي انگيزش 
دانش��جویان و نقش كيفيت انگيزش در پيش��رفت تحصيلي وجود 
نداشت. براساس نظریه خود-تعييني، كيفيت انگيزش بسيار مهم تر 
از ن��وع كّمي آن بوده و در نتایجي همچون عملکرد مؤثر و خالقيت 
تأثيرگذار است. در كيفيت خوب انگيزشي، فرد داراي انگيزش دروني 
و خودمختار باال بوده و به كار خود ارزش قائل است و آن را به خاطر 
لذت حاصل از آن انجام مي دهد و عوامل بيروني بر عملکرد او تأثير 
نگذاش��ته و او را كنترل نمي كنند. با این  وج��ود، در پژوهش حاضر 
هيچ كدام از دانش��جویان در بعد كيفي انگي��زش قرار نگرفتند. این 
مسأله یک هش��دار به حساب آمده و نش��ان دهنده ي این است كه 
دانش��جویان، حتي با داش��تن انگيزش دروني، باز هم توسط عوامل 

بيروني كنترل مي شوند، از اینرو، با توجه به نقش بسيار مهم استادان 
و نيز عوامل و امکانات آموزش��ي، پيش��نهاد مي گردد جو حمایت از 
خودمختاري، شایستگي و ارتباط همچون دادن امکان انتخاب، ارائه 
تکاليف چالش انگيز، تمجيد از دانش��جویان و تش��ویق آن ها بعد از 
شکس��ت، به حداقل رساندن كنترل زباني، ارائه ي دستورالعمل هاي 
روش��ن و توضيحات نسبت به كاري كه بایستي انجام شود و داشتن 
توجه گرم نسبت به دانشجویان جهت افزایش انگيزش درونی آن ها، 

ایجاد گردد.  
همچنين، پيشنهاد می شود، اساتيد از طریق حمایت از خود مختاری 
و عالیق دانشجویان و روش های آموزشی دانشجو محور، محيط های 
آموزش��ی فراهم س��ازند كه ارض��ای نيازهای روانی دانش��جویان به 
خودمختاری و شایس��تگی و وابستگی را تس��هيل نماید. هدف ها و 
محتوای مواد درسی را به زندگی واقعی و تجارب عملی دانشجویان 
ارتباط دهند و ارزش و اهميت آنها را برای دانشجویان بيان كنند. در 
س��نجش عملکرد تحصيلی به جای تأكيد بر فرآورده های یادگيری، 

جدول3. میانگین و انحراف معیار جهت گیري هاي انگیزشي دانشجويان پرستاری بر حسب جنس

جهت گیري هاي 
انگیزشي

)n=79(  مرد
M)SD(

)n=102( زن
M)SD(

)n=102( کل دانشجويان
M)SD( 

)6/020( 21/40)5/132( 22/27)6/872( 20/26دانش 
)5/870( 19/73)4/982( 20/79)6/634( 18/36موفقيت
)5/537( 19/57)4/671( 20/07)6/459( 18/91تحریک

)5/988(  21/33)5/031( 22/32)6/857( 20/05تنظيم همانندسازي
)6/039( 18/90)5/147( 19/62)6/948( 17/96تنظيم درون فکن
)5/611( 21/45)4/409( 22/94)6/296( 19/51تنظيم بيروني
)5/711( 8/55)4/686( 7/26)6/470( 10/21بي انگيزشي

جدول4. میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلي دانشجويان پرستاری در سه خوشه ي انگیزشي

انحراف معیارمیانگین معدلتعدادخوشه

1714/601/501كميت پایين
6615/571/466كميت متوسط

6215/831/397كميت باال
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فرایند یادگيری را مورد توجه خاص قرار دهند. 
از نظر دس��ی و ریان، مطالعه درباره ی انگيزش با پرس��ش درباره ی 
چرای��ی رفتار آغاز می ش��ود و این اهداف و دالیل رفتار از س��ه نياز 
روانی انسان سرچشمه می گيرد. قطعاً این سه نياز، نيروبخش رفتار 
انس��ان می باش��ند )نقل از 36(. با توجه به این كه این سه نياز برای 
رش��د و بهبود زندگی انسان امری ضروری بوده و انسان ها در جهت 
رفع آن  ها برانگيخته می ش��وند )36(، می   ت��وان با به كار بردن اصول 
نظریه خود-تعيينی در برنامه   های تربيتی و آموزشی، جهت رفع سه 
نياز خودمختاری، شایستگی و ارتباط قدم برداشته و سبب تغيير در 
انگيزش فراگيران ش��ده و انگيزش آن ها را از بی انگيزشی و انگيزش 
بيرونی به س��مت انگيزش درونی و خودمختار تغيير داد. زمانی كه 
دانش��جو لذت یادگيری را احس��اس كند و به ارزش آن واقف شود، 
آن را نه به خاطر پدر و مادر، جلب رضایت استاد، گرفتن مدرک و یا 
گرفتن نمره قبولی در پایان ترم، بلکه به خاطر خود درس و احساس 
لذت كسب ش��ده از آن خواهد خواند. در این هنگام می توان شاهد 

پيشرفت های چشمگير در زمينه علم و دانش بود.
  نتیجه گیری

با توجه به افت انگيزش در بين دانش��جویان سال آخر و لزوم افزایش 
انگيزش این دانشجویان جهت بهبود عملکرد شغلي  آن ها، پيشنهاد 
مي گردد دانشجویان بي  انگيزه شناسایي شده و كارگاه   ها و دوره   های 

آموزشی الزم جهت افزایش انگيزش این دانشجویان برگزار گردد.
از محدودیت های پژوهش حاضر این است كه برروی دانشجویان مقطع 
كارشناسی پرستاری انجام یافته لذا قابل تعميم به دانشجویان دیگر 
رشته های تحصيلی و نيز دانشجویان مقاطع دیگر تحصيلی نمی باشد.

  تشكر و قدردانی
پژوهش��گران مراتب تش��کر و قدردانی خود را از ریاس��ت محترم 
پرستاری دانش��گاه آزاد اسالمی واحد تبریز و دانشجویان دانشکده 
پرس��تاری و مامایی دانشگاه علوم پزش��کی تبریز كه در انجام این 

پژوهش با آنها همکاري نموده اند، اعالم می دارند.

  References
1- Karami A. Survey of factors affecting the academic achievement of high school students in Tehran. Pazhouhesh_haye-
Tarbiati: Islamic Azad University - Bojnourd Branch, 2005, 2(4): 103-118. [Persian] 
2- Tella A. The impact of motivation on student’s academic achievement and learning outcomes in mathematics among 
secondary school students in nigeria. Eurasis Journal of Mahtematics, Science & technology Education. 2007; 3(2): 149-156.
3- Good L,  Brophy E. Looking into classrooms. 8th  Ed. New York: Longman; 2000.
4- Linnenbrink A,  Pintrich R. Achievement goal theory and affect: An asymmetrical bidirectional model. Educational 
Psychologist. 2002; 37(2): 69–78.
5- Biabangard E. The relationship between self-esteem, achievement motivation and academic achievement amont high 
schools at third grade level in Tehran. Psychological Studies, 2005, 1(4, 5): 131-144. [Persian]
6- Hasanzadeh R. Motivation and emotion. Tehran: Arasbaran, 2007. [Persian]
7- Saif A.A. Modern Educational Psychology. 6th ed. Tehran: Dowran, 2009. [Persian]
8- Vallerand R, Pelletier L, Blais M, Brière N, Senécal C, Vallières E. The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, 
Extrinsic, and Amotivation in Education
 Educational And Psychological Measurment. 1992; 52(4): 1003-1017.
9- Ryan M, Deci L. Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational 
Psychology. 2000; 25(1): 54-67. 
10- Vansteenkiste M, Sierens E, Soenenes B, Luychx k, Lens W. Motivational Profiles From a Self-Determination Perspective: 
The Quality of Motivation Matters. Journal of Educational Psychology. 2009;  101(3): 671-688.
11- Deci L, Ryan M. The «what» and «why» of goal pursuits: Human needs and the self-determination theory. Psychological 
Inquiry. 2000; 11(4): 227-268.
12- Deci L, Ryan M. Self-determination theory: a macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian 
Osychology Association. 2008; 49(3): 182-185.
13- Rio J.M. Motivation and emotion. [Y. Seyyed Mohammadi, Trans.,].Tehran: Virayesh, 2002. [Persian]
14- Ryan M, Deci L. Self-determination  theory  and  the facilitation  of  intrinsic motivation, social  development,  and well-



ارتباط انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجويان

45فصلنامه افق پرستاري  سال اول، دوره اول، شماره اول، بهار 1391

being. American Psychologist. 2000; 55(1): 68-78. 
15- Deci L, Ryan M. Intrinsic motivation and  self-determination  in  human behaviour. New York: Plenium; 1985.  
16- Ratelle CF, Guay F, Vallerand RJ, Larose S, Senécal C. Autonomous, Controlled, and Amotivated Types of Academic 
Motivation: A Person-Oriented Analysis. Journal of Educational Psychology. 2007; 99(4): 734-746.
17- Mesrabadi J, Ahmadi Z, Erfani Adab E. Teachers’ Training Students’ Motivational Clusters in General, Educational and 
Core Courses in Azerbaijan University of Tarbiat Moallem, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 
2010, 16(58): 57-72. [Persian]
18- Badri Gargari R, Moradi S, Hosseinpoor H. Types of learning motivation in University of Tabriz students: Comparison of 
Cognitive, emotional, and social performance of students, Journal of Psychology, 2011, 6(21): 19-42. [Persian] 
19- Bohrani M. A Study of Secondary students’ academic motivation and the predictive  factors,  Journal of Social Sciences 
and Humanities of Shiraz University, 2005, 22(4 (45)): 104-115 [Persian]
20- Gotfried A, Fleming J, Gottfried A. Continuity of Academic Intrinsic Motivation from Childhood Through Late 
Adolescene: A Longitudinal Study. Journal of Educational Psychology. 2001; 93(1): 3-13.
21- Yousefi A, Ghassemi G, Firouznia S. The relationship between academic motivation and academic Achievement in 
medical students of Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 2009, 9(1): 79-84. [Persian]
22- Ntoumanis N. A self-determination approach to the understanding of motivation in physical education. British Journal of 
Educational Psychology. 2001(2); 71: 225-242.
23- Wormington S, Corpus J, Anderson K. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research 
Association, New Orleans, LA; 2001.
24- Lang T, Hall D. Academic motivation profile in business classes. Academic Exchange Quarterly. 2005; 9: 145-150.
25- McCoach D, Siegle D. A comparison of high achievers’ and low achiever’ attitudes, perceptions, and motivations. 
Academic Exchange. 2001; 71-79. [Internet]. [Cited 2001]. Available from: http:// www. gifted. uconn. edu / siegle/  
Publications/ AEQComparisonOfAchievers.pdf 
26- Zahiri Naw B, Rajabi S. The study of variables reducing academic motivation of “Persian language and literature“ 
students, Daneshvar (Raftar) Shahed University, 2009, 16(36): 69-80 [Persian]
27- Vakili Z, Ivan Baga R. Survey of effective factors on intrinsic and extrinsic motivation of clinical students from the 
viewpoints of nursing students of faculty of Nursing and Midwifery, Khalkhal. In National Congress of Clinical Training in 
Nursing and Midwifery. Ardabil University of Medical Sciences 
28- Menyhárt A. Teachers or Lectures? The motivational profile of university teachers of English. Working Papers in Language 
Pedagogy, 2008; 2: 119-137.
29- Mazloomy S.S, Ehrampoush M.H, Servat F, Askarshahi M. Assessment of  academic motivation and its relationship with 
health-risk behaviors in male students of Yazd University, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and 
health services, 2010, 18(3): 184-190. [Persian] 
30- Adib Hajbagheri M, Dianati M. The compatibility of student’s personality for studying nursing and working in their 
profession, Iranian journal of medical education, 2004, 4(2(12)): 5-11. [Persian] 
31- Joolaee S, Mehrdad N, Bohrani N. A survey on nursing student’s opinions toward nursing and reasons for giving it up, 
Iranian journal of nursing research, 2006, 1(1):21-28. [Persian] 
32- Shakibaee D, Iranfar S.H, Montazeri N, Rezaei M, Yari N. Motivation of medical students towards their courses in 
different educational levels. Teb Va Tazkiyeh. 2005, 14(57): 10-15. [Persian]
33- Sarmad, Z, Bazargan, A, and Hejazie, E. Research Methods for Behavioral Sciences. 5th ed. Teheran: Agah Publisher, 
2006. [Persian]
34- Hegarty N. Application of the Academic Motivation Scale to Graduate School Students. The Journal of Human Resource 
and Adult Learning. 2010; 6(2): 48-55.
35- Bagheri N. Standardizing of academic motivation scale between Tehran high school students.[M.A.Thesis]. Psychology. 
Tehran: Tarbiat Moaalem University, 2000.
36- Liu WC, Wang CK, Tan OS, Koh C, Ee J. A self-determination approach to understanding students’ motivation in project 
work. Learning and Individual Differences. 2009; 19: 139-145.



4646

 Corresponding author: 
Vahedi S.
PhD. Associate Professor, Edcua-
tional Psychology, Tabriz University
Address: vahedi117@yahoo.com

Esmaeelpoor K.
PhD. Associate Professor, Educa-
tional Psychology, Tabriz University

Zamanzadeh V.
PhD. Associate Professor, Nursing & 
Midwifery School, Tabriz University 
of Medical Sciences 

Ataeezade A.
MA. Student Educational 
Psychology, Tabriz, Islamic Azad 
University  

The nursing students’ motivational profile and its 
relationship to their academic achievement:

 A person-oriented approach

Introduction: Different variables such as motivation, self-esteem, 
and learning methods can affect the learner during learning activity. 
Therefore, educational research has shown that motivation is one of 
the essential factors for the improvement of student performances.
Aim: Using a person-oriented approach, the present study aimed to 
determine the motivational profiles (clusters) of nursing students and 
to compare their academic achievement considering these profiles.
Method: This study was conducted with a comparative-descriptive 
method. The participants were 181 undergraduate nursing students in 
Tabriz Faculty of Nursing, at academic year (2011-2012) who com-
pleted the AMS (Academic Motivation Scale). Internal consistency 
reliability (Cronbach’s alpha) of the scale showed that this scale was 
reliable (α=0.73 to α=0.86). The instrument has 28 questions divided 
into seven subscales that measure intrinsic motivation (to know, to-
ward accomplishment, to experience stimulation), extrinsic motiva-
tion (external regulation, interjected regulation, identified) and mo-
tivation. The criterion for academic achievement was students’ total 
average in the previous semester. The methods of hierarchy cluster 
analysis, ANOVA, MANOVA were used for data analysis using 
SPSS software.
Results: Cluster analysis revealed three motivational profiles for the 
students: 9% of the subjects were placed in the low quantity motiva-
tion group (low levels of both intrinsic and extrinsic motivation, but 
high level of motivation), 46% were placed in the moderate quantity 
motivation group (moderate levels of intrinsic, extrinsic motivation, 
and motivation), the high quantity motivation group (44%) (high 
levels of both intrinsic and extrinsic motivation, but low level of 
motivation). The academic achievement of low quantity motivation 
group was lower than the other clusters (p<0.05). Moreover, female 
subjects had higher autonomous motivation compared to the male 
subjects (p<0.01). Fourth grade students had the highest motivation 
level (p<0.005).
Conclusion: IThe findings of this study will help those involved in 
the field of education make effective attempts by planning helpful 
educational program, so promote the students’ learning motivations, 
particularly the senior ones during the academic years.
Key words: academic achievement, academic motivation, nursing 
students, motivational profile
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چكیده
مقدمه: اضطراب امتحان  پاسخی به شرایط مربوط به ارزیابي عملکرد دانشجو یان است. 

اضطراب امتحان مي  تواند با عملکرد تحصيلي ضعيف، مرتبط باشد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش، تعيين سطح اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد 

تحصيلي دانشجویان دختر پرستاري بوده است.
م�واد و روش ها: ای��ن مطالعه توصيفي- تحليلي به صورت مقطعي در س��ال 1390 بر 
روی 161 نفر از دانش��جویان پرستاري دختر مشغول به تحصيل در ترم تحصيلي دوم تا 
ششم انجام شد. ابزارها شامل مقياس اندازه  گيري اضطراب امتحان ساراسون 37 سؤالي 
با ضریب آلفا كرونباخ 0/88 و همس��اني دروني 95% و روایي معيار 0/72 و پرسش��نامه 
14 س��ؤالی مشخصات فردي و تحصيلي بود. عملکرد تحصيلي بر اساس معدل تحصيلی 
)ميانگين كل نمرات ترم  هاي گذرانده ش��ده( به دس��ت آمد. تجزی��ه و تحليل داده  ها با 
اس��تفاده از آزمون تی مس��تقل، آزمون توان دوم كای، ضریب همبس��تگی پيرس��ون و 
اس��پيرمن، تحليل واریانس، تحليل رگرسيون خطی و تحليل لجستيک توسط نرم افزار

SPSS16  در سطح معني  داری 0/05 انجام شد. 

يافته ها: در این پژوهش، ميانگين نمره اضطراب امتحان دانش��جویان دختر پرس��تاری 
18/16 و ميانگين معدل تحصيلي 14/53 بود. بين اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي 
دانش��جویان، ارتباط معناداري در جهت معکوس )P =0/007 , r = -0/213( دیده شد. 
همچنين متغيرهای اشتغال به كار و ترم تحصيلی به عنوان متغير پيشگو بيشترین تأثير 
منفی را روی عملکرد تحصيلی داش��تند. آزمون تحليل رگرس��يون چندگانه نشان داد با 
در نظر گرفتن س��ایر متغيرها و از جمله سطح اضطراب امتحان به عنوان متغير پيشگو، 

ارتباط معنا   داری در جهت معکوس با عملکرد تحصيلی)P= 0/047( وجود دارد.
نتیجه گی�ري: با توجه ب��ه نتایج، كمک به یادگيري دانش��جویان ب��راي مدیریت مؤثر 
اضطراب یک وظيفه ي چالش برانگيز اس��ت كه نياز به ت��الش گروهي درتمامی مراحل 

فرایند آموزشی به ویژه درسيستم  های آموزشی عالی دارد. 
کلمات کلیدی: اضطراب امتحان، دانشجویان دختر پرستاري، عملکرد تحصيلي 

اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلي دانشجويان دختر پرستاري 

 مؤلف مسؤول: فريدخت يزداني
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  مقدمه
یکي از بيشترین وقایع تهدید كننده ای كه امروزه موجب اضطراب 
در دانش��جویان مي گردد، امتحانات اس��ت. وقتي دانشجویان دچار 
ترس شدید از عملکرد ضعيف در امتحان مي  شوند، اضطراب امتحان 
را تجربه مي  كنند. اضطراب امتحان، عامل اصلي نتایج منفي متنوع 
از جمله ناراحتي رواني، عدم موفقيت در اتمام تحصيالت دانشگاهي 
و ناامني اس��ت )1(. اضطراب امتحان، نوع خاصي از اضطراب است 
كه با نش��انه هاي جسمي، شناختي و رفتاري به هنگام آماده شدن 
براي امتحان و انجام تس��ت  ها و آزمون  ها مشخص مي  شود و زماني 
تبدیل به یک مشکل مي  شود كه سطح باالی این اضطراب با آماده 
ش��دن براي امتحان و انجام آزمون تداخل پيدا كند )2(. اضطراب 
امتحان هنگامي در دانش��جویان ظاهر مي  ش��ود كه آن  ها مي  دانند 
عملکردش��ان مورد سنجش یا ارزیابي است. این اضطراب به منزله 
یک واكنش به آن اس��ترس اس��ت )3( و از سه جزء اصلي تشکيل 
شده است: ش��ناختي، عاطفي و رفتاري. دانشجویاني كه اضطراب 
امتح��ان را از بُعد ش��ناختي تجربه مي كنن��د، از كمبود اعتماد به 
نفس نگران هس��تند. آن  ها ممکن است دچار افکار منفي گردند و 
به توانایي علمي و صالحيت  هاي فکري خود شک كنند )4(. عالوه 
بر این وقتي در شرایط امتحان قرار مي گيرند، به احتمال زیاد بيش 
از حد بر نتایج منفي بالقوه تأكيد كرده و احساس نااميدي مي  كنند. 
برخي دانشجویان ممکن است احس��اس كنند كه در امتحان نياز 
به پاس��خگویي صحيح به هر سؤال مي  باشد؛ هنگامي كه این اتفاق 
نمي  افتد آنها ممکن اس��ت به بي كفایتي از جانب خود فکر كنند، 
بنابراین به افکار منفي نظير »من مي دانس��تم ك��ه این امتحان را 
پاس نمي  كنم«، »من مي دانم كه در یک درجه  ضعيف  قرار دارم«، 
یا »همه مي  دانند كه من باهوش نيس��تم«و... دامن مي زنند. براي 
این كه دانشجویان بهترین فرصت را براي موفقيت تحصيلي داشته 
باشند، افکار منفي باید كاسته و كنترل شود. وقتي دانشجویان قادر 
به كنترل احساسات خود نباش��ند، ممکن است سطوح باالتري از 
تنش را تجربه نموده و به این ترتيب در تمركز مش��کل بيش��تري 

پيدا كنند )5(. 
اضطراب امتحان دانش��جویان بيان  كننده رفتار اضطرابي ناش��ي از 
تعلل ورزیدن و مطالعه ناكارآمد و نداشتن مهارت  هاي انجام امتحان 
اس��ت )6( و مشکالتي را براي بسياري از دانشجویان ایجاد كرده و 
مي  تواند داراي تأثيرات منفي بر توانایي  هاي تحصيلي بس��ياري از 
افرادی باش��د كه از آن رنج مي  برند )7(. از س��وي دیگر، اضطراب 

امتحان ممکن است مرتبط با عدم مهارت  هاي سازماني و نداشتن 
مطالعه توسط دانشجو باشد. با این وجود، رشد شخصي و حرفه  اي 
نيز مي  تواند مانعي باش��د )8(. دانشجویاني كه اضطراب امتحان در 
س��طح باالیي دارند، چه در زمان مطالعه و چه در زمان شركت در 
آزم��ون، مهارت  هاي مطالعه و یادگيري خود را پایين  تر از حد توان 
و دانش خود مورد اس��تفاده قرار مي  دهند )9(. در ش��رایط تهدید 
كننده، واكنش  هاي اضطراب عموميت دارند. با این حال، اضطراب 
بيش از حد ممکن اس��ت فرد را ناتوان كرده و با عملکرد مؤثر وی 
تداخل نماید )10(؛ به طوري  كه حدود10% دانشجویان به حدي از 
اضطراب امتحان رنج مي  برند كه جستجوی درمان را توجيه مي  كند 

 .)11(
مطالعاتي كه به بررس��ي اضطراب امتح��ان و ارتباط آن با عملکرد 
تحصيلي پرداخته است، نش��ان مي  دهند اضطراب امتحان همواره 
با عملکرد تحصيلي پایين همراه بوده و مانع پيش��رفت دانشجویان 
در كارهاي بزرگ ش��ده و مؤثرتری��ن عامل تضعيف  كننده عملکرد 
تحصيلي دانشجویان در تمامي مقاطع تحصيلي است. در برخي از 
این مطالعات به راهکارهایي براي بهبود عملکرد تحصيلي، تسهيل 
عملکرد یادگيرنده، شناس��ایي عوامل مرتبط ب��ا اضطراب امتحان 
و راهکارهایي جهت كاهش اضطراب امتحان اش��اره ش��ده اس��ت. 
چراغي��ان و هم��کاران)1387( در تحقيقي با همين عنوان بر روي 
دانشجویان دانشکده بين  المللي پرستاري آبادان، با وجود اضطراب 
باال در دانشجویان پرس��تاري، ارتباط معنادار آماري بين اضطراب 
امتح��ان با عملک��رد تحصيلي )معدل كل( به دس��ت نياوردند و با 
توجه به سطح باالي اضطراب امتحان در دانشجویان، پژوهش  هاي 
بيش��تري را جهت شناسایي عوامل مرتبط با آن و ارائه راهکارهایي 
جهت كاهش آن توصيه كرده اند)12(. معدلي و غضنفري )1383( 
نيز در شيراز طي یک بررسي، ميانگين اضطراب امتحان دانشجویان 
پرس��تاري را 16.45± 25.2 برآورد نموده و به ارائه راهکارهایي در 
جهت رفع احساس اضطراب پرداخته اند )13(. همچنين مطالعه  ي 
صاحب الزماني و زیرک )1390(، روي دانشجویان برخي رشته  هاي 
دانشگاه علوم پزش��کي اصفهان كه دانشجویان پرستاري را نيز در 
بر مي  گرفت، نش��ان داد كه 24/5% از دانش��جویان داراي اضطراب 
امتحان در س��طح ش��دید بوده و اس��تفاده از راهبردهاي مطالعه و 
یادگي��ري مي  تواند به عن��وان یکي از روش  ه��اي كاهش اضطراب 
امتحان باش��د )14(. نتایج تحقيق ش��افر و هم��کاران1 )2007( 
در م��ورد اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي نش��ان داده اس��ت، 
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دانش��جویان با اضط��راب امتحان زیاد، از دوره  ه��اي طوالني مدت 
تحصيلي برخوردار بوده و به نسبت بيشتري از نگراني  هاي اجتماعي 
رنج برده و اختالالت رواني و روان  پریشي در این گروه بيشتر تظاهر 
نم��وده اس��ت )11(. به عالوه پژوهش  هاي انجام ش��ده در خارج از 
كش��ور، بيانگر روی آوردن دانشجویان به الکل، دارو و سيگار براي 
سازگاري با اضطراب بوده است )15(. در مطالعه التاس و همکاران  
)2010( نيز دانشجویان دختر رشته  ی پزشکي داراي عالئم شدیدتر 
اضطراب امتحان نس��بت به دانشجویان پسر بودند )2(. در تحقيق 
پليس )2010( با عنوان درمان اضطراب امتحان، بيان ش��ده كه به 
نظر مي  رسد درمان  هاي ش��ناختي رفتاري پيشنهاد شده از طریق 
اینترنت در طول زمان بتواند موجب كاهش اضطراب امتحان گردد؛ 
اما این درمان  ها تأثيري بر توانایي بهبود عملکرد تحصيلي نداش��ته 
است. حش��مت و همکاران )2008( نيز با بررسي فاكتورهاي مؤثر 
بر اضطراب امتحان دانشجویان پزشکي، عنوان نموده  اند بسياري از 
دانش��جویان از نحوه گرفتن امتحان و تکنيک  هاي كاهش اضطراب 
اطالعي نداشته و بيشتر كساني هم كه مي  دانستند از این راهکارها 

استفاده نمي  كرده اند )16(. 
در حالي  كه مطالعات متعدد نش��ان داده  اند كه به ویژه دانشجویان 
رشته  هاي پزشکي و بهداش��ت، پيراپزشکي و پرستاري از اضطراب 
رنج مي برن��د( 1و2و17(؛ اما مطالعه  اي دیگر بر روي دانش��جویان 
علوم پزشکي بيانگر آن است كه این گروه، اضطراب ناتوان  كننده  ی 
بيشتري نسبت به دانشجویان عمومي ندارند )18(. به نظر مي  رسد 
نتایج مطالعات در محيط  های آموزش��ی متفاوت، دارای همس��انی 
نيس��تند. ضم��ن این كه در برخ��ی مطالعات، به ط��ور معنا   داري 
دانش��جویان دختر داراي عالئم ش��دیدتر اضطراب امتحان نسبت 
به دانش��جویان پس��ر بوده  اند )2(. تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمی 
بر خالف دانش��گاه دولتی رایگان نبوده و با پرداخت ش��هریه همراه 
می  باشد كه تأمين هزینه  های تحصيلی خود می تواند به نوعی منشأ 
اضطراب باش��د. از آنجا كه اضطراب زی��اد امتحان می  تواند بر ابعاد 
ش��ناختی، عاطفی و رفتاری دانشجویان تأثير گذاشته و با آمادگی 
برای انجام آزمون  ها و امتحانات تداخل نماید و تا حد زیادی سالمت 
عاطفی دانش��جویان را به مخاطره اندازد، بنابراین تش��خيص منابع 
اضط��راب و اثرات آن در یادگي��ری و توجه به پيامدهاي منفي آن 

مهم است )19(. 
در واق��ع یک��ي از نگراني  ها و دغدغه  هاي نظام آموزش��ي، مس��ئله 
اضطراب دانشجویان است كه تحمل آن براي بسياري از دانشجویان 

مشکل اس��ت. دانش��گاه   نيز یک محيط یادگيري قابل توجه براي 
دانش��جویان پرستاري در مقطع كارشناسي می  باشد. در این ميان، 
دانشجویان پرستاري با عوامل تنش   زاي مختلفي مواجه هستند؛ به 
طوري  كه آن  ها از طریق یک برنامه  ي رقابتي، با جهت  گيري شغلي 
و اغلب خسته كننده، پيشرفت مي  نمایند. با این حال، یادگيري در 
این محيط همراه با چالش  هایي اس��ت ك��ه باعث تنش و اضطراب 
در دانش��جویان مي  گردد. سطح باالیي از اضطراب مي  تواند عملکرد 
تحصيلی دانشجویان را تحت تأثير قرار دهد و موجب بروز تهدیدات 
آشکار بر موفقيت چرخه  ی آموزشی و باليني گردد. بسيار مهم است 
كه دانشکده پرس��تاري، محيط یادگيري حمایتي را تقویت نموده 
تا موجب بهبود یادگيري دانش��جویان مقطع كارشناسي پرستاري 

گردد. 
در این مطالعه پژوهشگر با مشاهده  ي نگراني زیاد برخي دانشجویان 
پرس��تاري از امتحانات از جمله كس��اني كه نمره خوب مي گيرند و 
كساني كه نمره خوب نمي گيرند؛ در صدد بر آمد تا ميزان اضطراب 
امتحان و تأثير آن بر عملکرد تحصيلی را در این گروه از دانشجویان 
بررسي نماید؛ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اضطراب امتحان در 
دانشجویان پرستاری دختر در یک نظام آموزشی غير  دولتی )دانشگاه 
آزاد( صورت گرفته است تا به بررسی موشکافانه تأثيرعوامل فردی 
و تحصيلی و بررس��ی این كه آیا دانش��جویان دچ��ار اضطراب زیاد 
در امتحان، نس��بت به دانش��جویان با اضطراب كم از نظر عملکرد 

تحصيلي متفاوت هستند،  بپردازد. 
  مواد و روش ها

مطالعه  ي حاضر یک مطالعه  ی توصيفي تحليلي از نوع مقطعي است 
كه در اردیبهشت ماه 1390 در دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف  آباد 
انجام ش��د. با توجه به این كه دانش��گاه آزاد اسالمی تا سال 1390 
در مقطع كارشناسی فقط دانشجوی پرستاری دختر پذیرش نموده، 
جامعه مورد مطالعه  را 177 دانش��جوي پرستاري دختر در مقطع 
كارشناس��ي كه در زمان انجام پژوهش از ترم دوم تا ششم مشغول 
ب��ه تحصيل و مایل به ش��ركت در تحقيق بودند، تش��کيل مي  داد. 
معيارهاي خروج از مطالعه ش��امل دانشجویان سال اول فاقد معدل 
و دانشجویان س��ال آخر مشغول انجام كارآموزي در عرصه در نظر 

گرفته شد. 
در این مطالعه، پژوهش��گر ابتدا با طرح موضوع در شوراي پژوهشي 
دانشکده پرستاري و مامایی، مجوز انجام آن را دریافت نمود، آنگاه 
با بيان هدف از انجام پژوهش، كيفيت و ماهيت آن برای واحدهای 
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م��ورد پژوهش، رضایت آگاهانه  ی  ش��فاهي را به عنوان بخش��ي از 
مطالعه دریافت نم��ود. به واحدهای مورد پژوه��ش اطمينان داده 
شد اطالعات ش��خصی و مندرجات پرسشنامه آن  ها نزد پژوهشگر 
محفوظ خواهد ماند. اطالعات در مورد دانش��جویان پرس��تاري بر 
اساس نتيجه  ي پرسشنامه تحصيلي و پرسشنامه اضطراب امتحان 
ساراس��ون جمع  آوري گردید. از این تعداد، 16 نفر مایل به تکميل 
پرسشنامه نبودند. نهایتاً بررسي  ها  روي 161 دانشجوی پرستاری 

دختر صورت پذیرفت. 
به منظ��ور تعيين ميزان اضط��راب امتحان، پرسش��نامه اضطراب 
امتحان ساراس��ون كه حاوي 37 گویه دو گزینه  اي مي باشد، مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. این مقياس، یک پرسش��نامه كوتاه است كه 
آزمودني باید در مدت 10 تا 15 دقيقه به هر ماده به صورت »بلي، 
خير« پاس��خ گوید و بدین ترتيب مي  توان بر اس��اس یک شيوه  ی 
»خودگزارش  دهي« به ح��االت رواني و تجربيات فيزیولو ژیکي فرد 
در جری��ان امتحان و قبل و بعد از آن دس��ت یاف��ت. هر چه نمره 
فرد باالتر باش��د، نشان دهنده  ی ميزان اضطراب بيشتري است. در 
این مقياس دامنه  ی نمرات بين 0 تا 37 مي  باش��د )20و21(. نقاط 
برش تعيين ش��ده بدین صورت است: اضطراب خفيف )نمره 12 و 
پایين تر(، اضطراب متوسط )نمره 13 تا 20(، اضطراب شدید )نمره 
باالتر از 20(. روایي و پایایي این پرسش��نامه در مطالعات متعددي 
سنجيده شده و با ضریب آلفا كرونباخ 0/88 و همساني دروني %95 
و روایي معيار برابر 0/72 به دس��ت آمده است كه در مجموع قابل 
قبول مي  باشد و مي  توان از آن در پژوهش  هاي مشابه استفاده نمود 
)21(. جدول ش��ماره  ی )1(، برخی از  گویه  هاي مربوط به سنجش 

اضطراب امتحان ساراسون را نشان مي  دهد.
در مرحله  ی بعد براي بررس��ي عملکرد تحصيل��ي، معدل ترم  هاي 
گذرانده ش��ده )ميانگين كل نمرات( از آموزش دانش��کده دریافت 
گردید. ش��ایان ذكر است كه در كليه مطالعات انجام شده ، شاخص 

عملکرد تحصيلی، معدل دانشجویان بوده است.
در دانشگاه آزاد اسالمي، نتيجه ارزیابي عملکرد تحصيلي دانشجو به 

صورت نمره عددي بين صفر تا 20 مش��خص مي  گردد. طبق آیين 
نامه آموزش��ي دانشگاه  هاي علوم پزشکي ایران، حداقل نمره قبولی 
در هر درس نظری و آزمایش��گاهی 10 و كارآموزی و كارآموزی در 
عرصه 12 می  باشد و ميانگين نمرات در هر نيمسال تحصيلي نباید 
از 12 كمتر شود. همچنين براي احراز دانشنامه ليسانس پرستاري 
در كش��ورهاي دیگر الزم اس��ت حداقل نمره قبول��ي در هر یک از 
دروس تخصصي درجه B )معيار 3 از 4 ( و در هر یک از دروس پایه 
درج��ه »B « )معيار2/7 از4( دریافت گردد )22(. بر همين اس��اس 
در این بررس��ي نمره كمت��ر از 12 )عملکرد ضعيف( و نمره 17 12 
)عملکرد متوسط( و نمره 20 17 )عملکرد خوب( در نظر گرفته شد.

پ��س ازجمع  آوری اطالعات در یک مرحل��ه، برای تحليل داده  ها از 
روش  هاي آمار توصيفی و همچنين روش  هاي آمار تحليلی ش��امل 
آزمون t مستقل، آزمون توان دوم كای، ضریب همبستگی پيرسون 
و اس��پيرمن، تحليل واریانس، تحليل رگرسيون خطی و لجستيک 
 SPSS16 استفاده شد. كليه محاسبات با استفاده از نرم  افزار آماري
صورت گرفت و سطح معنا  داري آزمون  ها برابر 0/05 در نظر گرفته 

شد. 
  يافته ها 

بازگش��ت پرسش��نامه  هایي كه در اختيار دانش��جویان قرار گرفت 
100% بود. ميانگين و انحراف معيار سني شركت  كنندگان به ترتيب 
21/49 و 1/90 و دامنه  ي س��ني آن  ها از 18 تا 39 سال متغير بود. 
بيش��ترین تعداد )33/8%( 54 مربوط به س��ن 21 س��ال و )%30( 
48 ، 22 س��ال بود. ميانگين و انحراف معيار نمره اضطراب امتحان 
دانش��جویان پرس��تاري در این پژوهش به ترتيب 18/16 و 7/52 
بود. نتایج این پژوهش نش��ان داد كه )25%(40 نفر داراي اضطراب 
ك��م، )42/5%( 68 نفر داراي اضطراب متوس��ط و )32/5%(52 نفر 
داراي اضط��راب زیاد بودند. معدل تحصيلي دانش��جویان نيز دامنه 
تغييراتي از 11/48 تا 17/79 داش��ت كه ميانگين این متغير براي 
كل دانشجویان 14/53 و انحراف معيار آن 1/27 بود. جدول شماره 
2، مقایسه ميانگين نمره اضطراب امتحان دانشجویان پرستاري را 

جدول1. برخی گويه های پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

اگر قرار بود كه یک آزمون هوش بدهم قبل از برگزاری آن نگرانی بسيار زیادی داشتم. 
وقتی در حال امتحان دادن هستم، هيجاناتم به عملکردم لطمه نمی زند. 

من واقعاً سر در نمی آورم كه چرا برخی افراد این قدر نگران امتحانات هستند. 
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بر حسب متغيرهاي مختلف نشان مي  دهد.
در ای��ن مطالع��ه ضریب همبس��تگی خطی پيرس��ون نش��ان داد 
كه بي��ن نمره اضط��راب و معدل دانش��جویان رابط��ه  ی معکوس 
خفي��ف ام��ا معن��ا   داری وج��ود دارد )P = 0/007 , r =0/213(؛ 
 ام��ا ضریب همبس��تگی بين نمره اضطراب و س��ن معن��ا   دار نبود

)P = 0/226 , r =0/008(. آزم��ون t مس��تقل نش��ان داد اگرچه 

ظاه��راً ميانگي��ن نمره اضطراب در دانش��جویان متأهل بيش��تر از 
 دانشجویان مجرد است ولي این تفاوت به لحاظ آماري معنا   دار نبود 
)P = 0/067(. همچنين بين دانش��جویانی كه در ترم مهر یا بهمن 
تحصيل خود را شروع كرده بودند از نظر ميزان اضطراب تفاوت معنا  دار 
وجود نداشت )P = 0/102(. ضریب همبستگي اسپيرمن نيز نشان داد 
 كه بين نمره اضطراب و تعداد افراد خانوار رابطه  ي معنا   دار وجود ندارد

جدول2. مقايسه میانگین نمره اضطراب امتحان دانشجويان پرستاري بر حسب متغیرهاي مختلف

نتیجه آزمونانحراف معیارمیانگیندرصدتعدادمتغیرها

وضعیت تأهل
12980/117/627/072مجرد

P=0/067 3219/920/348/92متأهل

ترم تحصیلي

148/723/146/49ترم 2

P=0/000

2716/814/596/03ترم 3
3320/514/215/08ترم 4
4024/821/627/44ترم 5
452818/227/79ترم 6

ورودي نیمسال
9055/917/303/37مهر

P=0/102 7144/119/257/61بهمن

مرخصي تحصیلي
31/9127/93بلي

P=0/153 15898/118/287/49خير

مشروط: نمره معدل ترمي 
کمتر از 12

116/819/647/42یکبار

P=0/027
53/1249/11دوبار
21/227/54/95سه بار

21/2281/41چهار بار

شاغل
63/719/3310/46بلي

P=0/699 15596/318/227/43خير

اشتغال به تحصیل ساير افراد 
خانواده در دانشگاه هاي غیر دولتي

6037/319/387/45بلي
P=0/113 10162/717/447/51خير

ابتال به بیماري جسمي
63/718/838/90بلي

P=0/84 15495/718/167/52خير

استفاده از داروي ضد اضطراب
85219/02بلي

P=0/275 1539518/017/44خير



فريدخت يزداني 

فصلنامه افق پرستاري  سال اول، دوره اول، شماره اول، بهار 1391 52

)P = 0/539 , r =0/049(. آنالي��ز واریان��س حاك��ي از آن ب��ود 
 ك��ه اضط��راب دانش��جویان در ترم  ه��اي مختلف مش��ابه نيس��ت
)P = 0/001(، و با اس��تفاده از روش دانک��ن معلوم گردید اضطراب 
دانش��جویان ترم هاي 3و 4و 6، كمتر از دانش��جویان ترم  هاي 2 و 5 
مي  باشد. بين كس��انی كه از مرخصی تحصيلی استفاده كرده بودند 
با كس��انی كه مرخصی تحصيلی نداش��تند از نظر مي��زان اضطراب 
تفاوت معنا   دار وجود نداش��ت )P = 0/156(، ليکن آزمون t مستقل 
حاكی از آن بود كه ميزان اضطراب براي كساني كه مشروط شده  اند 
 )معدل كمتر از 12( و كس��اني كه مش��روط نبوده  اند، معنا دار است

)P = 0/009( و در كس��اني كه مش��روط شده  اند به مراتب بيشتر از 
كساني كه مش��روط نشده  اند، مي  باشد. ضریب همبستگي اسپيرمن 
نش��ان داد كه بين ميزان اضطراب و تعداد دفعات مش��روطي ارتباط 

.)P = 0/027 , r =0/185(مستقيم ضعيف اما معنا   داری وجود دارد
بين دانشجویان شاغل و غيرش��اغل، از نظر ميزان اضطراب تفاوت 
معن��ا    دار وجود نداش��ت )P = 0/699(. همچنين از نظر اش��تغال 
به تحصيل س��ایر افراد خانواده در دانشگاه  هاي غيردولتي نيز نمره 
اضطراب برای كس��انی كه پاس��خ بلی یا خير داشتند، تفاوت معنا 
داري نش��ان داده نشد )P = 0/113(. ميزان اضطراب برای كسانی 
كه بيمار بودند )فقط 6 نفر( و كس��انی ك��ه بيمار نبودند به لحاظ 
آماری معنا   دار نبود )P = 0/789(. همچنين تفاوت ميزان اضطراب 
در كسانی كه داروي ضد اضطراب مصرف می  كردند )فقط 7 نفر(، با 
  .)P = 0/240( سایر افرادي كه دارو مصرف نمی  كردند معنا   دار نبود
 در رگرسيون چندگانه خطی به روش گام به گام، معدل دانشجویان 
كه معرف عملکرد تحصيلی است به عنوان متغير وابسته و متغيرهای 

نمره اضطراب، س��ن، وضعيت ازدواج، ترم ش��روع به تحصيل، ترم 
تحصيلی، اس��تفاده از مرخصی تحصيلي، شغل، تعداد افراد خانوار، 
وضعيت اش��تغال به تحصيل س��ایر افراد خانواده و مصرف دارو به   
عنوان متغيرهای پيش��گو در نظر گرفته ش��د. نتای��ج حاكی از آن 
 .)P = 0/047(  ب��ود كه ضریب نم��ره اضطراب معنا دار می  باش��د
ای��ن بدان معنا اس��ت كه بين معدل دانش��جویان و نمره اضطراب 
آنها با در نظر گرفتن س��ایر متغيرها رابطه وجود دارد. ضمناً نتایج 
 نش��ان می  دهند كه عملک��رد تحصيلی با متغيرهای ش��اغل بودن
)P = 0/017( و مصرف داروی ضداضطراب )P = 0/042(، ارتباط 
مس��تقيم و با متغيره��ای ترم تحصيلی  )P = 0/001(، نيمس��ال 
 ،)P = 0/047(  و س��طح اضطراب ،)P = 0/019(  ش��روع تحصيل
ارتباط معکوس دارد. جدول ش��ماره  ی )3(، نتایج نهایی رگرسيون 
خطی چندگانه را در مورد متغيرها به روش گام به گام )با توجه به 
پيش فرض های مدل، ثبات واریانس، نرمال بودن مانده ها و استقالل 
مش��اهدات(، معنا  دار نش��ان می  دهد. همچنين نتایج رگرس��يون 
لجستيک چندگانه با متغير وابسته دو حالتی وضعيت مشروطی كه 
متغيری دیگر برای عملکرد تحصيلی است و سایر متغير های پيش 
گفته به عنوان متغير های پيش��گو نش��ان داد كه رابطه اضطراب و 
وضعيت مشروطی معنا دار است  )P = 0/038(. متغير شاغل بودن  
)P = 0/003( دارای ارتب��اط مس��تقيم و متغيرهای ترم تحصيلی  
)P = 0/008( و س��طح اضط��راب  )P = 0/038( دارای ارتب��اط 
معک��وس با عملک��رد تحصيلی بودند. جدول ش��ماره  ی )4(، نتایج 
مربوط به رگرس��يون لجس��تيک چندگانه به روش پيشرو را در بر 

دارد.

جدول3. نتايج نهايی رگرسیون خطی چندگانه 
به روش گام به گام

نتیجه آزمونضرايبمتغیر
 0/240P=0/001-ترم تحصيلی
 1/184P=0/017شاغل بودن

نيمسال شروع 
 P=0/019  0/454-تحصيل 

  0/881P=0/042مصرف دارو
 0.0252P=0/047-اضطراب

R² =  0/182

جدول4. نتايج مربوط به رگرسیون لجستیک چندگانه به 
روش پیشرو

نتیجه آزمونضرايبمتغیر

 0/688P=0/008-ترم تحصيلی

 3/267P=0/003شاغل

 0/080P=0/038-اضطراب

    Negelkerkeا R² = 0/254  Cox & Snellا R² =0/152
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  بحث 
در ای��ن مطالعه اغلب دانش��جویان دختر پرس��تاري به درجاتي از 
س��طوح مختلف اضطراب امتحان برخ��وردار بودند كه حدود یک 
س��وم آن  ها )32/5%( داراي اضطراب زیاد بودند. التاس و همکاران 
)2010( در مطالعه  ی خود نشان دادند كه از نظر آماري دانشجویان 
دختر به طور معنا داري عالئم شدیدتر اضطراب امتحان را نسبت به 
دانشجویان پسر داشته اند )2(. مطالعه  اي كه توسط صاحب  الزماني 
و زیرک )1390( در دانش��گاه علوم پزشکي اصفهان انجام گرفت، 
اضطراب امتحان دانش��جویان مورد پژوهش، در سطح باالیي قرار 
داش��ت )14(؛ اما نتایج در مطالعه  ی دیگري كه توس��ط معدلي و 
غضنفري )1383( در ش��يراز انجام ش��ده است، متفاوت مي  باشد. 
در مطالعه ایش��ان 90/9% دانشجویان پرستاري و مامایي اضطراب 
امتحان را در حد كم تجربه كرده بودند و ميانگين ميزان اضطراب 
امتح��ان دانش��جویان پرس��تاری 16/45 ± 25/2 ب��ود )13(. در 
مقایسه با این نتایج، اضطراب امتحان دانشجویان پرستاري دختر 
دانشگاه آزاد اسالمي در سطح باالتري قرار دارد. در مورد اضطراب 
امتحان دانش��جویان مي  توان به تأثيرپذی��ري اضطراب امتحان از 
عوامل مختلف اش��اره نمود. معدل��ي و چراغيان در مطالعات خود 
از عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان به مواردي نظير سختي دروس، 
چگونگي طراحي س��ؤاالت امتحان توسط اساتيد، تعداد و فواصل 
امتحان، نحوه برخورد اساتيد و وضعيت سيستم آموزشي و مقررات 
مربوط به آن اش��اره كرده   و بخش عمده  اي از تفاوت در مطالعات 
مختلف را به همس��ان نبودن این عوامل در دانشکده  هاي مختلف 
نسبت داده اند )12و13(. همچنين در تحقيق حشمت و همکاران 
)2008(، از عوامل مهم مؤثر در اضطراب امتحان دانش��جویان، به 
طوالني بودن زمان امتحان، عدم فعاليت جس��ماني، گس��تردگي 
ظرفيت رش��ته، ع��دم آگاهي از نحوه گرفتن امتح��ان، ناآگاهي از 
تکنيک  ه��اي كاهش اضط��راب، و یا در صورت آگاه��ي از آن، به 
اجرا نکردن این راهکارها اش��اره ش��ده اس��ت )16(. در مطالعه  ي 
دیگري كه توس��ط س��وجيت و همکاران )2006( انجام شد، براي 
پيشرفت تحصيلي و بهبود اضطراب امتحان دانشجویان؛ بر توانایي 
علم��ي، صالحيت آزمون و مدیریت زمان در امتحان تأكيد ش��ده 
اس��ت )23(. نریماني و همکاران )1385( نيز بيان داش��ته  اند كه 
عدم تمركز و حوا  س  پرتی و محيط نامناس��ب برگزاری امتحان بر 

اضطراب امتحان دانشجویان تأثير مي  گذارد )24(. 
در این تحقيق تعداد 2 نفر از دانشجویان در طيف نمره 17 و باالتر 

و اكثریت دانش��جویان )139 نف��ر( در طيف نمره 12 تا 17بودند؛ 
بنابراین بيشتر دانشجویان از عملکرد تحصيلي متوسطي برخوردار 
بوده  اند. در نتایج تحقيق سوجيت و همکاران )2006( نيز عملکرد 
علمي به طور قابل توجهي با عواملي نظير توانایي علمي و صالحيت 
آزمون مرتبط بود و به طور چشمگيري در دانشجویان داراي معدل 
كل 3 یا بيش��تر نسبت به دانش��جویان با معدل كل كمتر از 3، با 

صالحيت آزمون تفاوت معنا دار دیده شد )23(. 
در ای��ن مطالع��ه، اضطراب امتحان با س��ن، تعداد اف��راد خانوار و 
وضعيت تأهل مورد بررسي قرار گرفت كه این ارتباط از نظر آماري 
معنادار نبود. در دو مطالعه  ي دیگر، بين اضطراب امتحان و س��ن 
رابطه معنا داري وجود نداش��ت )12و13(. این موضوع ش��اید به 
دليل نزدیکي ميانگين سني شركت  كنندگان )21.08( به یکدیگر 
باش��د. همچنين در مطالعه  ي چراغي��ان و همکاران بين اضطراب 
امتحان با  وضعيت تأهل دانش��جویان، ارتباط معناداري به دست 

نيامده است )12(. 
در این مطالعه، اضطراب امتحان با مرخصي تحصيلي، شاغل بودن، 
و اشتغال به تحصيل سایر افراد خانواده در دانشگاه  هاي غيردولتي 
نيز مورد بررس��ي ق��رار گرفت كه این ارتب��اط از نظر آماري معنا 
دار نبود. به نظر مي  رس��د، این دس��ته از دانشجویان، ضمن انجام 
برنامه  ریزي در امور تحصيلي، ش��غلي، و اقتصادي خانواده س��عي 
نموده  اند با اجتناب از تداخل مشکالت كاري و روزمره با امر ادامه 

تحصيل، از اضطراب امتحان به دور باشند. 
همچنين در این مطالعه حدس زده مي  ش��د كه تأمين و پرداخت 
شهریه براي تحصيل دو یا چند دانشجو از سوي خانواده  ها ممکن 
اس��ت بعضاً موجب افزایش نگراني  ها و در نتيجه افزایش اضطراب 
امتحان گردد، اما این ارتباط از نظر آماري معنادار نبود. در مطالعه 
شافر و همکاران )2007(، نيز اضطراب امتحان با شهریه تحصيلي، 
وضعي��ت خان��واده و فرهنگ، فاق��د ارتباط آماري معن��ا دار بوده 

است)11(.
با توجه به این كه دانشجویان بر اساس رتبه كنکور، به ورودي  هاي 
مه��ر و بهمن تقس��يم  بندي مي  ش��وند، احتمال داده مي  ش��د كه 
زمان ورود به دانش��گاه بر ميزان اضطراب مؤثر باش��د؛ اما در این 
تحقيق بين اضطراب امتحان با زمان ورود به دانشگاه رابطه آماري 
معناداري مشاهده نشد. در رگرسيون خطی چندگانه هم، نيم سال 
ش��روع تحصيل ارتباط معکوس و معن��اداری با عملکرد تحصيلی 
نشان داد. بدین معنا كه زمان شروع تحصيل در دو نيم سال مهر و 
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بهمن روی عملکرد تحصيلی تأثيری نداشته است.
در این مطالعه، با استفاده از آزمون رگرسيون لجستيک چندگانه به 
روش پيشرو، اضطراب امتحان با مشروط شدن و تعداد مشروطي 
نيز مورد بررس��ي قرار گرفت كه این ارتباط از نظر آماري معنا دار 
بود؛ بدین معني كه دانش��جو با مش��روط شدن و یا افزایش تعداد 
مش��روطي از اضطراب امتحان بيش��تري برخوردار بود. از آنجا كه 
برنامه  هاي آموزشي در گروه پرستاري با توجه به هر ورودي در هر 
نيم سال به طور متوالی برنامه  ریزي و اجرا مي  شود، به نظر مي  رسد 
مش��روطی همراه با كاه��ش معدل كل تحصيلي و ب��ه دنبال آن 
كاه��ش تعداد واحدهاي انتخابي در ترم بعد، عقب افتادن از گروه 
همکالسی ها، افزایش سنوات تحصيل و افزایش پرداخت شهریه و 
تأمين هزینه  های تحصيلی كه در مورد بيش��تر دانشجویان توسط 
خانواده  ه��ا انجام می  گي��رد و موجب تحميل بار مال��ی بر اقتصاد 
خانواده می گردد، نگراني  ها را در این دس��ته از دانشجویان تشدید 
نموده و بر افزایش س��طح اضطراب امتحان مؤثر بوده اس��ت. این 
یافته با نتایج تحقيق ش��افر و همکاران )2007( مشابهت دارد به 
طوري كه در مطالعه ایشان، بيشتر دانشجویان در گروه با اضطراب 
زیاد امتحان، نس��بت به گروه با اضطراب كم، از دوره  هاي طوالني 

مدت تحصيلي برخوردار بودند )11(.
در این تحقيق، دانش��جویان پرس��تاري در ترم  هاي 2 و 5، ميزان 
اضطراب امتحان بيش��تري را گزارش نمودند. ش��اید گس��تردگي 
ظرفيت رش��ته و گذراندن دروس تخصصي پرستاري بيماري  هاي 
داخل��ي جراحي 1 در ت��رم 2 ك��ه از دروس تخصصي و پيش  نياز 
ادامه  ي دروس داخلي جراحي 2 تا 4 مي باش��د، بر افزایش س��طح 
اضطراب امتحان مؤثر بوده اس��ت. دانش��جویان پرستاري در ترم 
5 )سال س��وم( نيز اضطراب بيشتري را نش��ان دادند كه احتماالً 
در تالش براي رس��يدن به نيم س��ال قب��ل از كارآموزي در عرصه 
بوده اس��ت؛ زیرا اخذ واحد درس��ي همراه ب��ا كارآموزي در عرصه 
مجاز نمي  باشد. در تحقيق التاس و همکاران )2010( نيز بيشترین 
عالئم ش��دید اضطراب امتحان در س��ال سوم و كم ترین عالئم در 

سال چهارم بوده است )2(.
همچني��ن در این مطالعه ارتباط اضطراب امتحان دانش��جویان با 
بيماري و مصرف داروهاي ضد اضطراب مورد بررس��ي قرار گرفت 
ك��ه این رابطه از نظر آماري معنادار نبود. نتایج ش��افر و همکاران 
)2007( نش��ان داده اس��ت ه��ر چند عملکرد و س��المت عاطفي 
دانش��جویان تا حد قابل توجهي ب��ا اضطراب زیاد امتحان به خطر 

مي  افتد كه به احتمال زیاد آن  ها را مجبور به اس��تفاده از داروهاي 
آرام  بخ��ش مي  نماید، اما دانش��جویان با اضط��راب امتحان زیاد به 
نس��بت باالتری از نگراني  هاي اجتماع��ي رنج مي  برند. آن  ها داراي 
نمره باالت��ري از روان آزردگي و نمرات پایين  تري از برون  گرایي و 

هوشياري بوده و داروي بيشتري مصرف نموده اند )11(. 
در این تحقيق، ارتباط آم��اري اضطراب امتحان و ميانگين نمرات 
)عملک��رد تحصيلي(، معنادار و معکوس بود؛ بدین معني كه هرچه 
اضطراب امتحان بيش��تر بوده است، دانشجویان از معدل تحصيلي 
كمتري برخوردار ش��ده  اند. هر چند نتایج ای��ن تحقيق متفاوت با 
نتای��ج مطالعه چراغيان و هم��کاران)1387( مي  باش��د كه در آن 
ارتب��اط معنا دار آماري بين اضط��راب امتحان با عملکرد تحصيلي 
)معدل كل( به دست نيامده است )12(. در مطالعه  ی مارک و چاپل 
)2005( ني��ز ارتباط معنا داري بين اضطراب امتحان دانش��جویان 
و معدل تحصيلي نبود و دانش��جویان دختر ب��ا اضطراب امتحاني 
باالتر، از معدل تحصيلي بيشتري برخوردار بودند )25(؛ اما كاسدی 
)2004( در مطالعه  ي خود نش��ان داد كه افراد با اضطراب امتحان 
زی��اد، عملکرد تحصيلي ضعيف  تري دارن��د و در مطالعه  ی وي این 
ارتباط از نظر آماري معنادار بود )26(. نتایج ویتاساری و همکاران 
)2010( نيز حاكي از آن مي  باشد كه بين اضطراب در سطح باال با 
عملکرد تحصيلي دانشجویان ارتباط معنا داري وجود داشته است 

.)27(
در مطالعه حاضر، هر چند كه در تحليل  هاي ساده  ي آماري ارتباطي 
بين سطح اضطراب با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي و تحصيلي 
دیده نشد، اما رگرسيون چندگانه خطي و لجستيک نشان داد كه با 
در نظر گرفتن سایر متغيرها، بين سطح اضطراب امتحان و عملکرد 
تحصيلي دانش��جویان رابطه وجود دارد. این بدان معنا است كه هر 
یک از عوامل مورد بررس��ي در این تحقي��ق مي  توانند به نوعی بر 
رابطه بين سطح اضطراب و عملکرد تحصيلي مؤثر باشند؛ از جمله 
متغيرهایی كه هم در رگرسيون چندگانه خطی و هم در رگرسيون 
لجستيک با عملکرد تحصيلی رابطه مستقيم و معنا داری را نشان 
داد و بيشترین تأثير مثبت را روی معدل داشته است، متغير شغل 
بوده اس��ت؛ بدین معنا كه دانش��جویانی كه شاغل نبوده اند، معدل 
باالتری نسبت دانشجویان شاغل داش��ته  اند. در این مورد می  توان 
گفت دانش��جویانی ك��ه هم زمان با تحصيل، برای كس��ب درآمد و 
تأمين هزینه  های تحصيل و شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
ش��اغل نيز بوده  ان��د، از وقت و انرژی كمتری ب��رای بهبود عملکرد 
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تحصيل��ی برخوردار بوده  اند؛ بنابرای��ن می  توان گفت یکی از دالیل 
افت تحصيلی دانشجویان پرس��تاری دانشگاه آزاد اسالمی موضوع 
اشتغال به كار برای تأمين شهریه تحصيلی است كه باید بيشتر به 

آن توجه گردد. 
یکی دیگر از متغيرهایی كه در بررسی به روش رگرسيون چندگانه 
خطی و رگرس��يون لجس��تيک رابطه معکوس و معنا داری نشان 
داد، متغي��ر ت��رم تحصيلی بود؛ بدین معنا كه هر چه دانش��جویان 
به ترم  ه��ای باالتر صعود می  كردند، از عملکرد تحصيلی پایين  تری 
برخوردار می  ش��دند. ش��اید یکی از دالیل ای��ن موضوع، تخصصی 
ش��دن واحدهای درس��ی نظ��ری و همزمانی آن  ها با گس��تردگی 
واحده��ای كارآموزی به خص��وص در ترم  های 5 و 6 كه از ظرفيت 
باالیی برخوردار است، می  باشد؛ بنابراین الزم است تا مدیران ارشد 
برنامه ریزی، نسبت به تعيين پيش  نياز یا هم  نياز بودن برخی دروس 
پرس��تاری بازنگری كلی داش��ته ب��ه گونه  ای كه بت��وان در نيمرخ 
برنامه  های تحصيلی هر نيم س��ال، پراكندگی دروس تخصصی را به 
طور یکس��ان مش��اهده نمود. عالوه بر این الزم اس��ت تا مطالعات 

بيشتری بر روی متغير مذكور انجام گيرد.    
همچنين در رگرس��يون چندگان��ه  ی خطی، مص��رف دارو رابطه 
مستقيم و نيم سال شروع تحصيل رابطه  ی معکوس و معناداری با 
عملکرد تحصيلی داشت. معنا   دار نشدن این متغيرها در رگرسيون 
لجس��تيک و معنا   دار شدن آن  ها در رگرسيون خطی مربوط به آن   
اس��ت كه در رگرس��يون خطی از معدل كه دقيقتر است، استفاده 

شده است. 
  نتیجه گیري

در این پژوه��ش ارتباط معناداري در جهت معکوس بين س��طح 
اضطراب امتحان با عملکرد تحصيلي دانش��جویان دختر پرستاري 
به دس��ت آمد. این ارتب��اط در آزمون های متفاوت آماری از جمله 
در رگرسيون چندگانه خطی و لجستيک نيز به طور معناداری در 
جهت معکوس دیده ش��د. اضطراب امتحان مقوله جدیدي نيست 
و همواره یکي از مشکالت نظام آموزشي اعم از دولتی و خصوصی 
بوده است. از آنجا كه اضطراب امتحان پدیده  اي چندعاملي است و 
عوامل مختلفي بر ایجاد و تداوم آن تأثير مي  گذارند، شاید بتوان در 

كمک به یادگيري دانشجویان براي مدیریت مؤثر اضطراب كه یک 
وظيفه  ي چالش  انگيز اس��ت، از طریق تالش گروهي با استفاده از 
دانشجویان، والدین، اساتيد، مشاوران تحصيلي و مدیران دانشگاه 
ب��ه راه  هایي ك��ه به طور فع��ال موجب كاهش اضط��راب امتحان 
  گردد، دست یافت. در این مطالعه سطح اضطراب امتحان فقط در 
دانش��جویان پرستاری دختر بررسی شده است؛ با توجه به این كه 
تعداد زیادی از دانشجویان )32/5% یا 52 نفر( از سطوح اضطراب 
باال برخوردار بودند، بنابراین الزم اس��ت تا سياس��ت  هاي دانشگاه 
بر روي آزمون  هاي اس��تانداردي كه واضح و قابل درک مي باشند، 
توس��عه یابد؛ اساتيد از سطح رشد دانشجویان و فشاري كه ممکن 
است بر روي دانشجویان قبل از برگزاري امتحان داشته باشد، آگاه 
باش��ند و به دانشجویان موفق راهکارهاي امتحان دادن را بياموزند 
كه ش��امل درک محدودیت زمان برگزاري آزمون، انواع فرمت  هاي 
آزمون )نظير چندگزینه اي، تش��ریحي، پركردن جای خالي و ...( 
می باش��د. مشاوران دانش��گاه انواع مختلف روش  هاي آرام  سازي را 
با دانش��جویان تمرین نموده و آن  ها را با ابزارهاي ش��ناختي براي 
شکس��تن خودگویي منفي كه ممکن اس��ت قب��ل، حين و بعد از 

آزمون تجربه نمایند، آشنا سازند. 
از محدودیت  هاي این پژوهش مي  توان به حاالت روحي رواني فرد 
در زمان تکميل پرسش��نامه، صرف وقت و صداقت در پاسخگویي 
و درک و شناخت مناسب از خود اشاره نمود كه از شرایط اساسي 
صحت و سالمت تحقيق مي  باشد و ممکن است برخي عوامل این 

مسئله را مخدوش نموده باشد. 
این تحقي��ق در یک زمان كوتاه چهار هفت��ه  اي با در نظر گرفتن 
اطالع��ات پایه، ب��ه اضطراب امتحان نگاه مي  كن��د. چنانچه تداوم 
اضطراب در درازمدت بر دانش��جویان پرستاري دختر تأثير گذارد، 

نياز به انجام مطالعه  ی پيگير و آناليز بيشتري مي  باشد. 
  تشكر و قدراني

از كليه دانش��جویان پرستاري دانش��گاه آزاد اسالمي واحد نجف 
آب��اد كه در این پژوهش ش��ركت نمودن��د و از جناب آقای دكتر 
بهرام س��ليمانی كه در تنظيم یافته های تحقيق كمک نموده اند، 

قدرداني مي گردد.
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Test anxiety and academic performance in female 
nursing students 

Introduction: Test anxiety is a response to a situation involving 
evaluation of a students’ performance. Test anxiety can be asso-
ciated with poor academic performance. 
Aim: This study investigated the relationship between test anxi-
ety and academic performance in female nursing students of Na-
jafabad Islamic Azad University.
Method: In this descriptive-analytic study, 161 female nurs-
ing students in second to sixth semester were selected in 2011. 
Data were collected via two component questionnaires includ-
ing demographic data (14 question)  and Sarason’s test anxiety 
(37 question). Internal consistency reliability (Cronbach’s alpha) 
(α= 0.88), internal consistency coefficient 95% and criterion va-
lidity of 0.72; that were completed self- directed in Jun. Aca-
demic performance calculated by overall mean the scores in the 
past semesters. The data were analyzed by SPSS 16 software, 
using χ2, independent t test, Pearson and Spearman correlation 
coefficient, analysis of variance, stepwise multiple linear regres-
sion and forward multiple logistic regression analysis with sig-
nificance level 0.05.
Results: In this study, the means students’ test anxiety and 
academic performance scores were in order 18.16 and 14.53. 
There was statistically significant reverse relationship between 
test anxiety and academic performance of nursing students 
(r = -0.213, p = 0.007). Employment and studying in higher se-
mesters were two predictive variables that had more negative 
effects on academic performance. Multiple regression analysis 
tests showed that anxiety and other variables as predictive vari-
able, had significant reverse relationship with academic perfor-
mance (p=0.047).
Conclusion: In order to results, helping students to manage their 
anxiety effectively is a challenging duty that requires team effort 
of educational systems during the educational process; 
especially in higher educational system.
Key words: academic performance, nursing students, test
anxiety
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چكیده
مقدمه: س��بک ها و ویژگي هاي رهبري مربيان بر یادگيري و تجربه باليني دانش��جویان 
تأثيرگذار می باشد. در صورتی كه الگوي رهبري موقعيتي به طور اثربخش توسط مربيان 
بالينی اس��تفاده ش��ود، می تواند به عنوان شيوه ای برای رفع مش��کالت و موانع آموزش 

باليني در پرستاري به كار رود.
هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررس��ی ميزان انطباق پذیری س��بک رهبری مربيان 

پرستاری است.
م�واد و روش ه�ا: این پژوهش از ن��وع توصيفی- مقطعی بوده كه در س��ال 1389 در 
دانش��کده پرس��تاری- مامایی اراک انجام شده اس��ت.  ابزار پژوهش، پرسشنامه توصيف 
رفتار رهبر با ضریب پایایي 0/88 و پرسشنامه سطح آمادگی دانشجویان پرستاری است 
كه با محاس��به ضریب آلفای كرونباخ دارای پایایی 0/76 بوده اس��ت. 15 مربی بالينی و  
186 دانشجوی پرستاری )11نفر سال اول پرستاری، 71 نفر سال دوم، 76 نفر سال سوم 
و 28 نفر سال چهارم( به روش تمام شماری پرسشنامه ها را تکميل نمودند. داده ها با با 

استفاده از آمار توصيفی و نرم افزار SPSS 13 تجزیه و تحليل شدند.
يافته ها: 13/3% مربيان مرد و 86/7% زن بودند كه ميانگين س��ابقه كارش��ان 5/5 سال 
بود. 35/5% دانش��جویان پسر و 64/5% دختر و دارای ميانگين سنی 21/18 سال بودند. 
سبک رهبری توجيهی و سپس تفویضی به عنوان سبک غالب مربيان پرستاری مشخص 
گردی��د؛ اكث��ر مربي��ان )46/8%( دارای انطباق پذیری متوس��ط و 23/7% دارای انطباق 

پذیری پایين بودند.
نتیجه گیري: ش��ناخت صحي��ح ميزان توانایی و تمایل دانش��جو ب��رای انجام وظيفه و 
س��پس اتخاذ سبک رهبری مناس��ب توسط مربی بایستی تقویت گردد. استفاده علمی و 
كاربردی از مهارت های مدیریتی و رهبری از جمله الگوی رهبری موقعيتی رشد حرفه ای 

دانشجویان را در پی خواهد داشت.
کلمات کلیدی:  انطباق پذیري س��بک رهبری،  دانش��جوي پرس��تاري، سبک رهبری 
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  مقدمه
ارزش آموزش باليني در توسعه فردي و حرفه اي و همچنين، توسعه 
مهارت هاي باليني دانشجویان پرستاري غيرقابل انکار است؛ بنابراین 
هرگونه ضعف در زمينه آموزش باليني دانشجویان پرستاري موجب 
ضعف و كاهش كارآیي دانش آموختگان رشته پرستاري خواهد شد. 
یکي از مهم ترین عوامل تأثيرگذار در آموزش باليني، مربيان باليني 
و كيفيت عمل آنها اس��ت )1(. كلی )2007( با مروری بر تحقيقات 
انجام گرفته درخصوص اثربخشی مربيان بالينی از دیدگاه دانشجویان 
و مربي��ان دریافت كه بهترین مربيان بالين��ی؛ مهارت های ارتباطی 
بين فردی داش��ته اند، بازخورد داده اند، در عملکرد بالينی شایسته و 
با صالحيت بوده اند و به چگونگی آموزش ش��ناخت داش��ته اند. آنها 
همچنين الگوی خوبی بوده و مشوق احترام متقابل بوده اند )2(؛ حال 
آنکه برخی مطالعات، تجربيات باليني ضعيف و مهارت و دانش ناكافي 
مربي و ناآشنایي مربي به شيوه هاي نوین آموزش باليني، عدم حمایت 
مربي از دانشجو در محيط باليني )3(، ارتباط غير مؤثر مربي با فراگير، 
روش تدریس نادرس��ت، عدم وجود حمای��ت و نظارت مربي، دانش 
ناكافي، روش ارزشيابي نامناسب و عدم وجود تبحر باليني كافي را به 
عنوان مشکالت و موانع آموزش باليني در پرستاري شناخته اند )4(. 
السيگيل و ساری )2007( نيز در بررسی مشکالت تجربه شده توسط 
دانشجویان در كار با مربيان باليني در تركيه به وجود معضالتی چون 
ارزیابي ناكافي توسط مربيان باليني، قضاوت ناصحيح، بازخورد منفي، 

مشکالت ارتباطي، هدایت ناكافي و حجم كاري اشاره نموده اند )5(.
یک��ي از نقش ها و مس��ئوليت هاي كليدي مربي��ان باليني، رهبري 
دانشجویان پرستاري در محيط باليني است )6(. نظریه ها و الگوهاي 
مختلفي براي رهبري وجود دارد؛ یکی از مهم ترین آن ها الگوي رهبري 
موقعيتي هرس��ي و بالنچارد مي باشد كه به آساني در آموزش باليني 
قابل كاربرد اس��ت )7 و 8(. این الگو تصویرگر چهار س��بک رهبري 
است كه از دو جزء اصلي وظيفه مداري )حد ممکن تشریح وظایف و 
مسئوليت هاي فرد یا گروه به وسيله رهبر( و رابطه مداري )حد ممکن 
برقراري ارتباط دو طرفه یا چند طرفه( تشکيل شده است )9 – 12(.

هرسی و بالنچارد، معتقدند كه سبک رهبری مدیر به سطح آمادگی 
)Readiness:R( پيروان بس��تگی دارد و آمادگی را ميزان توانایی و 
تمایل پيروان در به  دست آوردن توفيق در انجام تکليفی خاص تعریف 
كرده اند. ایشان در ادامه بيان داشته اند كه چيزی به نام »بهترین راه« 
برای تأثيرگذاری بر افراد وجود ندارد و رهبران باید با توجه به سطح 
آمادگی افراد، س��بک رهبری )Stayle( مناس��ب را برگزینند؛ در آن 

صورت اس��ت كه مناس��ب ترین رفتار رهبری برای كاركنان انتخاب 
شده است )9(. پيوستار سطح آمادگي پيروان چهار سطح دارد كه هر 
تقسيم نشانگر تركيبي متفاوت از توانایي و تمایل یا اطمينان پيرو براي 

انجام كار خاص است )9 – 12(.
انطباق پذیري س��بک رهبري عبارتست از تناس��ب سبک رهبري با 
 R1 س��طوح آمادگي؛ بدین ترتيب براي دانش��جویی با سطح آمادگي
سبک رهبري S1 و S2؛ براي دانشجویی با سطح آمادگي R2 سبک 
رهبري S2 و S1؛ براي دانشجویی با سطح آمادگي R3 سبک رهبري 
S3 و S2 و براي دانشجویی با سطح آمادگي R4 سبک رهبري S4 و 

S3 مناسب است )9 و 10(.

یکی از رس��الت های آموزش پرس��تاری، آماده نمودن دانش��جویان 
پرس��تاری برای ورود موفقيت آميز به حرفه می باش��د و بدیهی است 
كه آماده س��ازی و حرفه ای نمودن آنان از ورود دانشجویان پرستاری 
به محيط آموزش��ی یا محيط كارآموزی شروع می گردد؛ حال آن كه 
در مطالعه ثابتی و همکارن )1390( دانشجویان پرستاری مهارت های 
بالينی پرستاری داخلی � جراحی خود را در بعضی حيطه ها، متوسط 
تا ضعيف ارزش��يابی كردند و در برخی موارد ني��ز عدم انجام را ذكر 
نمودند. )13( و یا این كه 12/5% دانشجویان پرستاری در مطالعه دل 
آرام اعتقاد داش��تند هدف آموزش باليني، پركردن ساعات كارآموزي 
است و اهميتي به نحوه یادگيري آموزش باليني داده نمي شود )14(.

با توجه به این كه مفاهيم پایه الگوي رهبري موقعيتي مشابه با فرایند 
آموزش باليني اس��ت )15(، پس می توان الگ��وي رهبري موقعيتي 
هرسي و بالنچارد را به عنوان یک شيوه رهبري جهت ارتقاء صالحيت 
و مهارت های بالينی افراد از سطح اوليه به سطح عالی )7 و 16( به كار 
برد و بدین ترتيب مربيان با استفاده از سبک ها و ویژگي هاي رهبري 
بر یادگيري و تجربه باليني دانشجویان تأثيرگذارند )17(؛ به گونه ای 
كه مربيان ارائه بازخورد مناسب و به موقع را به عنوان یکی از مهم ترین 
رفتارهای رهبری برای دانشجویان در سطوح R1 و R2 استفاده كنند 
و سپس با پيشرفت دانشجویان؛ هدایت و ارزشيابی عملکرد آن ها را بر 
عهده گرفته و پس از تعيين نقاط قوت و ضعف آن ها اقدامات بعدی را 

بر اساس نتایج انجام دهند )18(.
از آنجا كه قس��مت اعظم یادگيری های حرفه ای پرس��تاران در بالين 
تکميل می گردد، بدین لحاظ از دهه هاي 1990 ميالدي )20 و 21( 
اثربخش��ی آموزش بالينی و ویژگی های مربي��ان باليني مورد توجه 
بس��ياری از محققين پرس��تاری و مامایی در دنيا )19( بوده است؛ از 
طرفي تغييرات روزافزون محيط بالين و فرآیند آموزش باليني )22( 



انطباق پذيری سبک رهبری مربیان پرستاری

61فصلنامه افق پرستاري  سال اول، دوره اول، شماره اول، بهار 1391

و تغيير در نقش ها و مسئوليتهاي مربيان پرستاري )23(، مطالعه ی 
بيشتر در این زمينه را مورد تأكيد قرار مي دهد. در این مطالعه سعی 
شده تا اثربخشی آموزش بالينی با روش ارزیابی انطباق پذیري سبک 
رهبری مربيان باليني با سطوح آمادگي دانشجویان پرستاري ارزیابی 
ش��ود یا به عبارتی ميزان اثربخشی سبک رهبری مربيان بالينی در 

دانشگاه علوم پزشکي اراک در سال 1389 مورد بررسی قرار گيرد.
  مواد و روش ها 

ای��ن پژوهش، مطالعه ای توصيفي- مقطعی اس��ت. جامعه پژوهش، 
تمامي مربيان باليني و دانش��جویان پرس��تاري هستند كه در زمان 
انجام این پژوهش می بایست حداقل یک واحد كاراموزی و یا كارورزی 

داخلی و جراحی اخذ كرده باشند. 
در ای��ن مطالعه، واحدهای پژوهش از طریق تمام ش��ماری مربيان و 
دانش��جویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک شامل 15 مربی و 

186 دانشجوی پرستاری انتخاب شدند. 
ابزار مورد اس��تفاده براي تعيين سبک رهبري مربي باليني از دیدگاه 
دانشجویان پرستاري، توسط مي تي )1998( معرفی شده است كه با 
ن��ام ال بی دی كيو در كتاب »كتابچه اي براي مدیران پرس��تاري در 
مراقبت طوالني مدت« آورده شده است و داراي 40 گویه مي باشد )15 
گویه در م��ورد رابطه مداري، 15 گویه براي وظيفه مداري و 10 گویه 
دارای نقش كنترلي و بدون تأثير در نتایج( )24(. گویه های بعد وظيفه 
مداری نظير »برنامه كاری را كه باید انجام ش��ود، مشخص می كند«، 
»از اعضاء گروه می خواهد طبق استاندارد و دستورات عمل كنند« و 
گویه های بعد رابطه مداری مثل »با همه اعضاء گروه یکسان برخورد 
می كند«، »محکم و قاطعانه دس��تور می دهد« و... می باش��ند. معيار 
سنجش سبک های رهبری، مجموع امتيازی است كه دانشجویان در 
هر یک از س��ؤاالت بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت )نمره 4 به 
هميش��ه، نمره 3 به غالباً، نمره 2 به گاهي اوقات، نمره 1 به بندرت و 
نمره 0 به هرگز( به دست می آورند. مقياس درجه بندي ليکرت برای 
2 تا از گویه ها برعکس س��نجيده می شود. چهار سبک رهبري براي 
نمایش تركيب هاي مختلف رفتاري مربی بر اس��اس دو بعد وظيفه 
م��داري و رابطه مداري عبارتند از:S1 :  وظيفه م��داري باال )41-60( 
و رابطه م��داري پایين )44-0(؛S2 : وظيفه م��داري باال )60-41( و 
رابطه مداري باال )60-45(؛ S3: وظيفه مداري پایين )40-0( و رابطه 
مداري باال )60-45(؛ S4: وظيفه مداري پایين )40-0( و رابطه مداري 
پایين )44-0(. بدین ترتيب س��بک رهبری مربيان بالينی از دیدگاه 
دانشجویان در چهار سبک )S1: دستوری، S2: توجيهی، S3: مشاركتی 

و S4: تفویضی( تعيين می شوند. شایان ذكر است این پرسشنامه قباًل 
در جامعه ایراني و در محيط بالينی بيمارستان با ضریب پایایي 0/88 

در مطالعه زعيمي پور مورد استفاده قرار گرفته است )25(.
براي تعيين سطح آمادگي دانشجویان پرستاري از پرسشنامه استاندارد 
سطح آمادگی استفاده شد كه توسط مركز مطالعات رهبری طراحی 
و در مطالعات متعددی استفاده شده است )9، 15، 26 و 27(. شایان 
ذكر اس��ت كه این ابزار توسط ولمن با هدف سنجش سطح آمادگي 
دانشجویان پرستاري در محيط بالينی به كار گرفته شده است )15(. 
این ابزار ش��امل 10 گویه می باش��د. در این پرسشنامه 5 سؤال براي 
سنجش س��طح توانایی  و 5 سؤال دیگر براي سنجش سطح تمایل 
افراد وجود دارد. حداكثر نمره براي هر سؤال 8 و حداقل 1 مي باشد. 
سطح آمادگي افراد بر اساس دستورالعمل پرسشنامه در 4 سطح )یک 
تا چهار( تعریف گردیده است )15(. ابزار فوق پس از ترجمه به همراه 
اصل آن در دسترس دو مترجم قرار گرفت و پس از تصحيح و تأیيد، از 
نظر اعتبار محتوا نيز به چند تن از اساتيد دانشگاه علوم پزشکی اراک 
داده ش��د. پایایی ابزار با روش ثبات درونی س��نجيده شد كه ضریب 

آلفای كرونباخ برای كل ابزار 0/76 به دست آمد.
انطباق پذیري سبک رهبري با سطح آمادگي با توجه به الگوی رهبری 
 R1:S4،( موقعيتی هرسی و بالنچارد در 3 سطح انطباق پذیري پایين
 R1:S2,S3،( انطباق پذی��ري متوس��ط ،)R2:S4، R3:S1، R4:S1

 R1:S1،( و انطباق پذی��ري باال )R2:S1,S3، R3:S2,S4،R4:S2,S3

R2:S2، R3:S3 و R4:S4( قرار می گيرد )26 و 9(.

پس از كسب معرفی نامه از مدیریت محترم مركز تحقيقات دانشگاه، 
تصویب طرح پژوهشی در شورای اخالق و كسب اجازه از مدیر گروه 
محترم پرستاری، از تمامی مربيان بالينی و دانشجویان پرستاری برای 
شركت در پژوهش دعوت به عمل آمده و پس از موافقت، پرسشنامه ها 

در اختيار آن ها قرار گرفت.
محقق��ان در ابت��دا، برنامه ه��ای كارآم��وزی و كارورزی داخلی و 
جراحی دانش��جویان پرس��تاری را در دفتر گروه پرس��تاری مورد 
مش��اهده ق��رار دادند و برنام��ه ای ترتيب دادند كه نش��ان دهنده 
تاریخ های حضور همکار پژوهش��گر در محيط های پژوهش باشد. 
پژوهش��گران روی پرسش��نامه های س��طح آمادگی، كد و  فاميل 
دانشجو و روی پرسشنامه های توصيف رفتار رهبر تنها كد تعریف 
كردند. همکار پژوهش��گر در انتهای دوره كارآموزی و یا كارورزی 
در بيمارس��تان حاض��ر گردی��ده و در فرصتی مناس��ب بدون آن 
 كه مربی از محتوای پرسش��نامه توصيف رفت��ار رهبر اطالع یابد،
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 )Leader Behavior Descriptive Questionair :LBDQ(
را ب��ه هر یک از دانش��جویان داده و از آنها می خواس��ت به هر كدام 
از گویه ها بر اس��اس رفتاری كه مربی طی دوره داشته؛ پاسخ دهند. 
پرسشنامه سطح آمادگی نيز به تعداِد دانشجویان به مربی داده می شد 
و از وی درخواست می گردید كه توانایی و تمایل دانشجویان به كار را 
بر اساس گویه های موجود در ابزار، در وقت مناسب )همان روز و یا در 
روز تعيين شده توسط مربی برای عودت پرسشنامه ها( تکميل نماید.
مالحظات اخالقی مورد اس��تفاده در پژوهش، گفتن موارد »عدم نياز 
به نوشتن نام، حفظ محرمانه اطالعات و داوطلبانه بودن مشاركت در 

پژوهش« به شركت كنندگان مطالعه بود.
پس از جمع آوری پرسشنامه ها، كدگذاری و جمع بندي نمرات، نتایج 
با استفاده از برنامه SPSS13 و آمار توصيفي )فراواني مطلق، درصد 
یا فراواني نسبي، ميانگين و انحراف معيار( مورد تجزیه و تحليل قرار 

گرفت.
  يافته ها

نتایج این تحقيق در مورد 15 مربی بالينی شركت كننده در پژوهش 
نش��ان داد كه 13/3% مربي��ان، م��رد و 86/7%، زن بودند. حداقل و 
حداكثر س��ابقه كار مربيان به ترتيب 1 و 13 سال بود كه ميانگين و 
انحراف معيار آن 4/29   5/53 به دس��ت آمد. همچنين نتایج نشان 
داد كه غالب دانش��جویان شركت كننده در پژوهش )64/5%( دختر 
و 35/5% پس��ر بودند كه ميانگين و انحراف معيار س��نی آن ها 1/19   
21/18 تعيين شد. نتایج این تحقيق در مورد 186 دانشجوی شركت 
كننده در پژوهش نشان داد كه 11نفر از آن ها سال اولی، 71 نفر سال 

دومی، 76 نفر سال سومی و 28 نفر سال چهارمی هستند.
طبق جدول )1(، اكثریت دانش��جویان پرس��تاری شركت كننده در 

پژوهش )40/86( 76 در س��ال س��وم تحصيل قرار دارند. با توجه به 
داده های حاصل از تجزیه و تحليل به عمل آمده جهت تعيين سطوح 
آمادگی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مربيان بالينی شان، معلوم شد 
كه اكثریت نمونه های پژوهش )دانشجویان( در سطح آمادگی متوسط 
به پایين )R2( و متوس��ط به باال )R3( ه��ردو با درصد فراوانی 42/5 
هس��تند. نتایج یافته های این مطالعه با هدف تعيين س��بک رهبری 
مربيان پرس��تاری نشان می دهد كه س��بک غالب مربيان، توجيهی 
)42/5%( و س��پس تفویضی )34/4%( اس��ت؛ این در حالی است كه 
س��بک مش��اركتی با كمترین ميزان )8/6%( پس از سبک دستوری 

)14/5%( از سوی دانشجویان برآورد شده است جدول )2(.
نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده های تعيين سبک  رهبري مربيان 
بالينی و سطوح آمادگی دانشجویان پرستاری منتج به تعيين ميزان 
انطب��اق پذیری گردید كه این یافته ها نيز در جدول)3( درج گردیده 
اس��ت. نتایج حاكی از آن اس��ت كه انطباق پذیری متوسط با %46/8 
بيشترین ميزان را به خود اختصاص داده است و این در حالی است كه 

انطباق پذیری باال، تنها به مقدار 29/6% نشان داده شده است.
  بحث

رهبری، جزئی كليدی از نقش های مربيان پرستاری است )7( و سبک 
رهبری، بخش مهمی از رهبری به شمار می آید )28(. 

سبک رهبری توجيهی برای افرادی با سطح آمادگی متوسط به پایين 
مناسب است. این افراد به دليل این كه توانایی شان كم است، به رفتار 
هدایت كننده رهبر نياز دارند تا تمایل و اشتياقشان افزایش یابد. رهبر 
در این شيوه درباره علت انجام كار توضيح می دهد و ارتباطات دوجانبه 
برقرار می كند )29(. در این مطالعه هم بيش��ترین )42/5%( س��بک 

رهبری مربيان همين سبک بوده است.

جدول 1. توزيع فراوانی مطلق و نسبی سطوح آمادگی دانشجويان پرستاری )1389(

 سطوح آمادگی
دانشجويان

سال تحصیلی

R1

)سطح آمادگی پايین(

R2

)سطح آمادگی متوسط به پايین(

R3

)سطح آمادگی 

متوسط به باال(

R4

)سطح آمادگی باال(
جمع

)5/91( 11)0(0)1/9( 1)36/4( 4)54/5( 6سال اول
)18/17( 71)2/8(2)25/4( 18)67/6( 48)4/2( 3سال دوم
)40/86( 76)14/5( 11)52/6( 40)32/9( 25)0(0سال سوم

)15/05( 28)21/4( 6)71/4( 20)7/1( 2)0(0سال چهارم
)100( 186)10/2( 19)42/5( 79)42/5( 79)4/8( 9جمع
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سبک رهبری توجيهی، بيشترین انتخاب را در بين نمونه های پژوهش 
مطالعه اِی س��ی و بالس��انلی كه در محيط های بالينی و پرستاری با 
ابزار هرسی و بالنچارد به اجرا درآمده، داشته است )30 و 31( كه با 

یافته های مطالعه حاضر همخوانی دارد. 
الگوی رهب��ری موقعيتی به عنوان یک ش��يوه رهبری در آموزش 
بالين��ی كارب��رد دارد )7 و 18(. طبق این الگو مربی ابتدا س��طح 
آمادگی دانش��جو را تعيين كرده و با توجه به آن، س��بک رهبری 
مناسب را انتخاب و منطبق بر سطح آمادگی اعمال می نماید. مربی 
می بایس��ت هم��واره نتيجه رفتار خود و عملکرد دانش��جو را مورد 
ارزیابی قرار داده و شرایط رشد دانشجو را در محيط پویای بالين با  

همخوان نمودن سبک و آمادگی توسعه دهد )10(. 
 این در حالی است كه مربيان، تنها در قبال سطح آمادگی 55 دانشجو 
)29/6%( توانسته اند س��بک رهبری مناسب را انتخاب و اجرا كنند 
)رفتارش��ان دارای انطباق پذیری باالیی بوده است( و این بدان معنی 
است كه 29/6% از مربيان در مقابل سطح آمادگی پایين دانشجویان، 
س��بک دستوری؛ در مقابل س��طح آمادگی متوسط به پایين، سبک 
توجيهی؛ در مقابل سطح آمادگی متوسط به باال، سبک مشاركتی و 

در مقابل سطح آمادگی باال، سبک تفویضی را اعمال نموده اند.
پيرامون یافته های ذكر ش��ده، برآورد می شود كه مربيان در انتخاب 

سبک مناسب بر اساس سطح آمادگی دانشجویان خوب عمل نکرده و 
شناخت كافی از شيوه رفتار اثربخش در موقعيت های مختلف بالينی 
ندارند كه این امر موجب كاهش انطباق پذیری بين سبک رهبری و 
سطوح آمادگی می گردد؛ به طوری كه مطالعه حاضر با هدف تعيين 
انطباق پذیری سبک رهبری مربيان بالينی پرستاری با سطوح آمادگی 
دانش��جویان پرس��تاری نش��ان داد كه اكثر مربيان )46/8%( دارای 
انطباق پذیری متوسط و 23/7% دارای انطباق پذیری پایين در برخورد 
با سطوح آمادگی دانشجویان هستند )جدول 3(. لوی )2009( بيان 
می كند كه انطباق پذیری پایين س��بک های رهبری مربيان بالينی 
با سطوح آمادگی دانش��جویان می تواند بر ميزان یادگيری و مهارت 
دانشجویان تأثير بگذارد )8(. همچنين اگر انطباق سبک رهبری در 
توافق با س��طح آمادگی فراگير نباش��د، نه تنها رهبری غير اثربخش 
می باشد؛ بلکه ممکنس��ت آمادگی فراگير با توجه به عدم اثربخشی 
رهبری، واپس روی داش��ته باش��د )10(. آنچه گفته شد از معایب و 
مضرات بی توجهی به آمادگی دانشجویان و مسئله انطباق است كه 
موجبات اضطراب و تنش، تأخير در خودكارآمدی دانشجویان و ایجاد 
مشکل در فرآیند گذر از نقش دانشجویی به نقش بالينی آنان می گردد؛ 
حال آن كه دانشجویان پرستاری بایستی خيلی سریع فرآیند حرفه ای 
شدن را از محيط آموزشی فرا گرفته و با وارد شدن به محيط بالينی 

جدول 2. توزيع فراوانی مطلق و نسبی سبک های رهبری 
مربیان بالینی از ديدگاه دانشجويان پرستاری 

سبک های رهبری مربیان بالینی
فراوانی 
مطلق 
)تعداد(

فراوانی 
نسبی 
)درصد(

S: دستوري
1

2714/5وظيفه مداري باال/رابطه مداري پایين

S: توجيهي
2

7942/5وظيفه مداري باال/رابطه مداري باال

S: مشاركتي
3

168/6وظيفه مداري پایين/رابطه مداري باال

S: تفویضي
4

6434/4وظيفه مداري پایين/رابطه مداري پایين

186100جمع

جدول 3. توزيع فراوانی مطلق و نسبی انطباق پذيری سبک  
رهبري مربیان بالینی و سطوح آمادگی دانشجويان پرستاری

انطباق پذيری سبک رهبری مربیان
فراوانی 
مطلق 
)تعداد(

فراوانی 
نسبی 
)درصد(

انطباق پذیری باال 
)R1:S1, ، R2:S2، R3:S3

R4:S4 و 
(5529/6

انطباق پذیری متوسط 
(R1:S2,S3، R2:S1,S3، R3:S2,S4،R4:S2,S3)

8746/8

انطباق پذیری پایين
)R1:S4، R2:S4، R3:S1، R4:S1

(4423/7

186100جمع
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آن را به طور كامل به كار گيرند.
انطباق پذیری پایين و متوسط را به عوامل متعددی می توان ربط داد؛ 
به عنوان مثال برنامه های آموزش بالينی موجود، دانشجو محور نبوده 
و مربيان بالينی به جای تنظيم اهداف آموزش��ی بر اس��اس نيازهای 
یادگيری فراگيران، غالباً به تأمين نيازهای مددجو می پردازند )32(. 
در این باره فارمر بيان می كند اساس سبک هاي رهبري در پاسخ به 
نيازهاي فراگيران تغيير می یابد )16(. از جمله دالیل دیگر می توان به 
آمادگی كم مربيان بالينی برای انجام مسئوليت های آموزشی تأكيد 

كرد )33 و 34(. 
در این مطالعه  قاعدتاً مربيان ش��ركت كنن��ده در پژوهش دوره های 
آم��وزش مهارت ه��ای مدیریت��ی را نگذرانده اند و یا ای��ن كه در این 
باره توانمند نش��ده اند. انطباق پذیری پایين سبک رهبری در ميان 
سرپرستاران بيمارستان های آموزشی اراک نيز وجود داشته است كه 
نشان از ضعف به كارگيری صحيح الگوی موقعيتی هرسی و بالنچارد در 
سازمان های بهداشت و درمان است كه با نتایج این مطالعه همخوانی 

دارد )35(.  
الكوود )2003( س��بک هاي رهبري و رفتارهاي مربي در هر سبک 
را بر اساس الگوي رهبري موقعيتي هرسي بالنچارد تعریف مي كند و 
اذعان مي دارد كه باید در ابتدا س��بک رهبري مربي بررسي شود و با 

آگاهي از آن دانشجویان به وي سپرده شوند )17(. 
بنابراین پيشنهاد می شود كه اگر سبک رهبری مربی با سطح آمادگی 
دانشجو قابل انطباق نيس��ت و بازده مناسب وجود ندارد، با توجه به 
سبک غالب و كمتر متغير مربی، بسته به سطح آمادگی دانشجویان، 
ن��وع كارآموزی ی��ا كارورزی مربی تعيين و تنظيم گ��ردد؛ به عنوان 
مثال مربيگری دانشجویان كارآموزی كه در سطوح پایين هستند به 
مربی ای كه سبک رهبری وی اكثراً حول S1 )دستوری( می باشد، داده 
شود. در سطح آمادگی پایين، سخن از دانشجویانی است كه توانایی 
و تمایل به انجام كار و پذیرش مسئوليت را ندارند؛ به این دانشجویان 
باید همواره درباره چگونگی، كجایی و زمان انجام كار دستور داد )29(. 
ضمناً این افراد به واضح سازی اهداف و انتظارات، آموزش، فرصت هایی 
ب��رای انجام عملکرد و ارائه بازخورد ني��از دارند )16(. بنابراین انتظار 
می رود دانش��جویان سال اولی كه تجربه های اولين برخورد با محيط 
بالين را دارند، دارای سطح آمادگی پایين باشند. در یک مطالعه سطح 
توانایی 100% دانشجویان پرستاری كه واحد داخلی و جراحی )1( را 
می گذراندند، درباره انجام فعاليت های قبل و بعد از عمل، R1  ارزیابی 
شد. ضمن اینکه اكثریت آن ها درخصوص انجام فعاليت های تعویض 

پانسمان )55/6%( و درمان داخل وریدی )85/2%( نيز در همين سطح 
قرار گرفتند )18(.

اعداد و ارقام نمایش شده در جدول )1 ( پيرامون توزیع فراوانی سطوح 
آمادگی با سال تحصيلی دانشجویان پرستاری نشان داد كه اكثریت 
 )R1( در سطح آمادگی پایين ،)%دانشجویان پرستاری سال اول )54/5
با  قرار داش��تند؛ اكثریت دانشجویان پرستاری سال دوم )67/6%( در 
سطح آمادگی متوسط به پایين )R2( قرار داشتند؛ همچنين اكثریت 
دانشجویان پرستاری سال سوم )52/6%(  و چهارم )71/4%( در سطح 

 .)R3( آمادگی متوسط به باال بودند
انتظار می رود مادامی كه دانش��جویان در س��ال های تحصيل ارتقاء 
داش��ته اند، از لحاظ توانایی و تمایل نيز رش��د داشته باشند كه طبق 
جدول )1( هيچ كدام از دانش��جویان سال س��وم و چهارم خود را در 
سطح آمادگی پایين )R1( نگه نداشته؛ بلکه به سطوح باالتر ارتقاء داده 
اند. در رهبری موقعيتی، رهبر باید به پيرو كمک كند تا سطح آمادگی 
خود را تا جایی كه می تواند و مایل است پيش ببرد )7(. آن طور كه از 
یافته های این مطالعه نيز برمی آید، اكثریت دانشجویان پرستاری سال 
اول، در سطح آمادگی پایين قرار دارند و هيچ كدام از آنها دارای سطح 

آمادگی باال )R4( نيستند. 
اگر چه تحقيقات نشان می دهد كه بهترین سبک رهبری وجود ندارد، 
به مدیران پيشنهاد می شود تا تغييراتی را در گرایش های ارتباطی و 
وظيفه ای خود جهت هماهنگی و انطباق بيشتر با نيازهای موقعيتی 
موج��ود ایجاد كنن��د )36(. چنانچه مدیران به اص��ول و تئوری های 
رهبری آشنا باشند می توانند در انجام وظایف موردنظر موفق تر عمل 
نماین��د )37(. كه این موارد در مورد مربيان بالينی نيز صدق خواهد 
كرد. هيوقز بيان می دارد كه الگوی رهبری موقعيتی قابليت یادگيری 
آس��انی دارد و می تواند به آسانی توسط مربيان بالينی به اجرا درآید 

.)38(
  نتیجه گیري

رهبری مقوله ای اس��ت كه به عنوان یک عنص��ر ضروری در آموزش 
بالينی ش��ناخته شده اس��ت و به كارگيری آن توسط مربيان بالينی 
توانسته سبب ارتقاء صالحيت دانشجویان و در نتيجه كيفيت آموزش 
بالينی گردد )7 و 39(. بدین لحاظ مربيان، مس��ئوليتی اساسی برای 
رهبری دانش��جویان و تش��ویق به منظور كسب بيشترین توانمندی 
هایش��ان دارن��د. در آموزش بالينی، فعاليت ه��ای رهبری می تواند با 
تنوعی از روش های آموزشی مربيان بالينی برابری كند؛  اگركه اعمال 
و رفتارهای انجام ش��ده توس��ط مربی بالينی بر اس��اس خصوصيات 
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توصيف شده در چهار سبک دستوری، توجيهی، مشاركتی و تفویضی 
و سطوح آمادگی دانشجویان باشد و هرگاه كه سطح آمادگی دانشجو 
تغيير یافت، س��بک رهبری مربی بالينی همخوان با س��طح آمادگی 
تغيير نماید. بنابراین برای افزایش دس��تيابی به هدف های كارآموزی 
و كارورزی و با توجه به همخوانی ضعيف بين س��بک رهبری مربی 
و سطوح آمادگی دانشجویان، پيشنهاد می گردد مربيان جهت ارتقاء 
مهارت هاي رهبري بر پایه الگوي رهبري موقعيتي در بالين آگاه شوند 

و از نتایج مثبت كاربرد الگو برای دانشجویان بهره گيرند. 
یافته های پژوهش حاضر در برنامه ریزی آموزشی كارشناسی پرستاری 
و به كارگيری شيوه های نوین آموزش كاربرد دارد. همچنين می تواند 

راهنمای مناسبی برای تعيين كيفيت آموزش بالينی پرستاری باشد.
دیدگاه مثبت یا منفی دانش��جو نسبت به مربی حين پاسخگویی به 

پرسشنامه تعيين سبک رهبری از متغيرهای غيرقابل كنترل مطالعه 
می باش��د. در این پژوهش مربيان و دانشجویان تنها از یک دانشکده 
پرستاری انتخاب شدند كه تعميم پذیری یافته ها را محدود می كند. 
همچنين در این مطالعه، 186 دانشجوی پرستاری شركت داشتند كه 
با توجه به عدم برابری توزیع آنها در س��ال های تحصيلی )محدودیت 
پژوهش(؛ پيشنهاد می گردد مطالعه ای با تعداد مربيان بيشتر و توزیع 

تقریباً برابر دانشجویان در سطوح تحصيلی صورت پذیرد. 
  تشكر و قدراني

این مقاله، حاصل طرح تحقيقاتی شماره 549 به حمایت دانشگاه علوم 
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Assessing adaptability nurse instructors’ leadership 
style in clinical education

Introduction: Instructors’ leadership styles and characteristics 
are affected on learning and clinical experiences’ students. If sit-
uational leadership model used by nurse instructors effectively, 
it would be applied as a way for overcoming difficulties and ob-
stacles in clinical education. 
Aim: The aim of this study was to assessing the level of adapt-
ability nurse instructors’ leadership style in clinical education.
Method: This study was descriptive cross-sectional that was 
done in 2010 in nursing-midwifery school in Arak city. Data 
were gathered by “Leader Behavior Description Questionnaire“ 
and nursing student’s “Readiness level questionnaire“. Internal 
consistency reliability (Cronbach’s alpha) in order were (α=0.88 
and α=0.76). All 15 clinical educators and 186 nursing students 
(11 people in the former, 2nd year 71, 3th year 76, and in the fourth 
year; 28 people) were selected to complete questionnaires. Data 
were analyzed by descriptive statistics using SPSS 13 software.
Results: findings showed that nursing instructors were 13.3% 
male and 86.7% female. Their mean of work experiences were 
5.5 years. Also, nursing students were 35.5% male and 64.5% 
female that their mean of age were 21.18 years. Findings showed 
that the selling leadership style and then delegating were as the 
dominant styles of nurse instructors. The majority of nurse in-
structors (46.8%) had moderate adaptability and 23.7% of them 
had low.
Conclusion: The ability nurse instructors must be improve for 
assessing ability and willingness of students for performing the 
tasks and skills in clinical practicum correctly and their  selection 
the appropriate leadership style. Application scientific principles 
of management and leadership especially situational leadership 
would be improve professional development for students.
Key words: adaptability, clinical instructor, nursing student, 
situational leadership, readiness level
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چكیده
مقدمه: ارزش های حرفه ای، اساس عملکرد پرستاری می باشندكه اغلب به صورت غير رسمی 

آموخته می شوند. لذا ارزیابی دیدگاه دانشجویان در این حيطه اهميت دارد.
اهميت  به  نسبت  پرستاری  دانشجویان  دیدگاه  تعيين  حاضر  مطالعه  از  هدف  هدف: 
ارزش های حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی تيپ یک به عنوان دانشگاه هایی با برترین 

سطح خدمات آموزشی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصيفی تحليلی با بهره گيری از روش نمونه گيری خوشه ای یک 
مرحله ای به بررسی ارزش های حرفه ای 131 دانشجوی كارشناسی پرستاری نيم سال آخر در 
سه دانشگاه علوم پزشکی تيپ یک در سال 1390 پرداخت. به منظور جمع آوری اطالعات از 
پرسشنامه ای دو قسمتی متشکل از مشخصات فردی- اجتماعی و مقياس استاندارد بازنگری 
شده ارزش های حرفه ای پرستاران شانک و ویس به صورت خود گزارشی استفاده گردید. این 
ابزار متشکل از 26 مؤلفه در 5 بعد مراقبت، عمل گرایی، حرفه ای شدن، اعتماد و عدالت بوده 
و ارزش گذاری آن به صورت ليکرت پنج گزینه ای )از بی اهميت تا بسيار مهم( می باشد. 
پایایي این ابزار با محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ، 0/91 تعيين گردید. تجزیه و تحليل آماری 
با استفاده از آمار توصيفی )ميانگين و انحراف معيار(، استنباطی ناپارامتریک )آزمون های من 
ویتنی یو، كروسکال واليس( و ضریب همبستگی اسپيرمن رو در نرم افزار SPSS نسخه 

13صورت پذیرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات ابعاد مراقبت، عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای شدن، عدالت و نيز 
مجموع ابعاد با توجه به مقياس پنج گزینه ای ليکرت به ترتيب 3/52، 3/19، 3/76، 3/48 ، 
3/74 و 3/52 بود. حفظ صالحيت و شایستگی در محيط بالينی )بعد اعتماد( و حفظ اسرار 
بيمار )بعد مراقبت( به ترتيب از مهمترین و نظارت بر عملکرد همکاران )بعد حرفه ای شدن( 
و فعاليت در انجمن های پرستاری حرفه ای و امور تحقيقاتی )بعد عمل گرایی( از كم اهميت 
ترین مؤلفه ها بودند. بين جنس، شرایط اقتصادی خانواده و ميانگين كل با دیدگاه دانشجویان 

.)P >0/05( نسبت به ارزش های حرفه ای ارتباط معناداری وجود داشت
نتیجه گیري: گرچه ميانگين كل نمرات دانشجویان پرستاری در محدوده نسبتاً مهم یا مهم 
از مقياس ليکرت قرار می گرفت، اما اكثر دانشجویان در آستانه فارغ التحصيلی از اهميت برخی 
ابعاد و مؤلفه های ارزشی مرتبط با وظایف غير بالينی خود آگاهی كافی نداشتند؛ لذا به منظور 
ارتقاء همه جانبه ارزش های حرفه ای پرستاری، برنامه ریزی و به كارگيری روش های آموزشی 

مناسب ضروری به نظر می رسد.
کلمات کلیدی:  ارزش های حرفه ای، ارزش های پرستاری، دانشجویان پرستاری

ارزش های حرفه ای از ديدگاه دانشجويان پرستاری در دانشگاه های
علوم پزشکی تیپ يک
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  مقدمه
ارزش ه��ا، آرمان ها و باورهایی هس��تند كه رفتاره��ا را ایجاد نموده 
و بني��ادی برای تصميم گي��ری و عمل فراهم می آورن��د )1، 2، 3(. 
ارزش ه��ای ش��خصی در افراد با تأثي��ر پذیری از خان��واده، فرهنگ، 
اجتماع، محيط، مذهب و قوميت توس��عه می یابند )4(. كس��ب این 
ارزش ها، فرآیندی تدریجی و تکاملی بوده كه در سراسر زندگی افراد 
رخ می دهد. ارزش های حرفه ای با عقاید شخص در ارتباط بوده و اغلب 
ریشه در ارزش های شخصی فرد دارند و به عنوان آن چيزی است كه 
برای اعضای هر حرفه، خوب یا مطلوب محس��وب می شود )5(. این 
ارزش ها، استانداردهایی برای عمل هستند كه از سوی گروه حرفه ای 
و مراقب��ت دهنده مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزش��يابی 

ارزش ها و عقاید تأثيرگذار بر رفتار فراهم می سازند )6(.
ارزش ها بخش عمده و مهم حرفه پرستاری به شمار می آیند )7(. هدف 
اصلی پرستاری، ارتقاء ارزش انسان ها و شأن تمام افرادی است كه به 
مراقبت نياز دارند )8(. فلورانس نایتينگل در قرن نوزدهم دریافت كه 
پرستاری نه تنها دربرگيرنده دانش علمی و مهارت های تکنيکی است، 
بلکه حرفه ای است كه براساس ارزش های انسانی خاص قابل تعریف 

و درک می باشد )7(.
درک چگونگی توس��عه و القاء ارزش های حرف��ه ای، در آینده حرفه 
پرستاری اهميت دارد )9(. پرستاران و سایر افراد ارائه دهنده خدمات 
مراقبتی برای غلبه بر مس��ائل مراقبت اخالقی در قرن بيست و یک، 
نياز به روی آوردن به ارزش های حرفه ای دارند كه عملکرد، رفتارها و 

تصميم گيری های حرفه ای آنان را هدایت نماید )10(.
پيشرفت در تکنولوژی و گستره نقش های پرستاری، تعارضات اخالقی 
و معنوی پيچيده ای را برای پرس��تاران حرفه ای ایجاد نموده اس��ت 
)3(. تنوع بيماران، محدودیت های اقتصادی و پيچيدگی های محيط 
مراقبت نيز در ایجاد تعارضات اخالقی پرس��تاران نق��ش دارند )2(. 
پرستاران بایستی در هنگام مواجهه با تعارضات اخالقی با بهره گيری 
از ارزش های حرفه ای مورد انتظار به عنوان بخشی از فرآیند تصميم 

گيری، عکس العمل نشان دهند )5(. 
از جمله فاكتورهای مهم تأثيرگذار بر ارزش های پرس��تاری، فرهنگ 
و آم��وزش حرفه ای می باش��د )7(. به كارگي��ری فرهنگی جهانی در 
پرس��تاری به منظور عملکرد حرفه ای پرس��تاران الزامی است )11(. 
توس��عه ارزش های حرفه ای امری مس��تمر و طوالنی مدت می باشد 
كه این روند با آموزش حرفه ای پرس��تاری ش��روع شده و در سراسر 
سال های عملکرد پرستاری ادامه می یابد )12(. مطالعات صورت گرفته 

توس��ط  شانک و همکاران )2001،1996( نشان می دهد كه آموزش 
در كس��ب ارزش های حرفه ای اهمي��ت دارد )13، 12(؛ اما محتوای 
مربوط به ارزش های ضروری در عملکرد پرستاری، به طور معمول در 
برنامه های رسمی نبوده و به طور كلی به صورت غير رسمی و از طریق 

بحث های غير برنامه ریزی شده و تصادفی آموخته می شوند )14(.
دانش��جویان پرس��تاری امروز، پرس��تاران فردا هس��تند كه راجع به 
درمان های پزشکی، مداخالت، سالمت و... تصميم گيری خواهند كرد. 
دانش��جویان با مجموعه ای از اخالقيات، ارزش ها و عقاید شخصی به 
دانشکده های پرستاری وارد می شوند كه به طور مداوم در حال رشد و 
تغيير هستند )15( و در واقع همان گونه كه دانشجویان پرستاری در 
جریان فرایند اجتماعی شدن حركت می كنند، ارزش های آنان تحت 

تأثير قرار خواهد گرفت )16(. 
مطالعات مشخص نموده اند كه دانشجویان پرستاری در ارائه عملکردی 
مبتنی بر ارزش های حرف��ه ای و ایده آل های اخالقی در محيط های 
بالينی با چالش روبرو می باش��ند )17، 18(. بنابراین به منظور ایجاد 
آمادگی كافی در دانش��جویان پرستاری و ارائه مراقبت با كيفيت باال، 
توجه به ارزش های حرفه ای در برنامه های آموزش پرس��تاری بسيار 
ضروری اس��ت )10(. با این حال، برنامه های آموزش فعلی پرستاری 
بر روی مهارت های شناختی، روانی- حركتی و مهارت های مؤثر مورد 

نياز در ارتباطات بيمار- پرستار تأكيد دارند )19(.
  توجه به ارزش های اخالقی، بومی می باشد )3(. مطالعات اختصاصی 
راجع به ارزش های حرفه ای پرس��تاری در ایران محدود می باشد و به 
طور كلی تحقيقات در مورد ارزش های حرفه ای در آس��يا نادر اس��ت 
)20(. با توجه به این امر كه كدها نش��ان دهنده ارزش های حرفه ای 
ب��وده و متخصص��ان را در رابطه ب��ا چگونگی عملکردش��ان بر پایه 
ارزش های آنان آگاه می سازد )21، 22(؛  بنابراین ارزش های حرفه ای 
و اخالق حرفه ای ارتباط نزدیکی به یکدیگر داشته كه در این راستا نيز 
مطالعات در حوزه اخالق در ایران به نس��بت كشورهای دیگر محدود 
بوده است و نتایج بررسی های موجود نيز به طور غير مستقيم حاكی 
از این مطلب اس��ت كه در زمينه توانایی پرستاران در حل موضوعات 
اخالقی، مراقبت و تصميم گيری های اخالقی نياز به توجه، اقدامات و 
تحقيقات برنامه ریزی شده بيش��تری وجود دارد )23(. همچنان كه 
نتایج مطالعات انجام شده در زمينه اخالق، حاكی از ضعف در تصميم 
گيری های اخالقی پرس��تاران اس��ت )24( و با وجود تأكيد فراوان بر 
لزوم توجه به اخالق در تمامی پدیده ها، آن چه دیده می ش��ود تردید 
در صالحيت حرفه ای پرس��تاران برای اخذ تصميم است كه بارها از 
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طریق سيس��تم سالمت و خارج از آن مورد انتقاد بوده است )23(. 
در مطالعه زیرک و همکاران )1389( كه به بررس��ی سطح تکامل 
اخالقی دانشجویان با پرسشنامه آزمون معمای پرستاری پرداختند، 
س��طح تکامل اخالقی دانشجویان در سه سطح پيش عرفی، عرفی 
و پس عرفی )براس��اس نظریه تکامل اخالقی كوهلبرگ( بررس��ی 
گردی��د؛ نتایج این مطالعه نيز مش��خص نمود ك��ه فقط در حدود 
نيمی از دانشجویان در سطح تکامل اخالقی پس عرفی قرار داشته 
و تعداد قابل توجهی از دانشجویان شركت كننده در سطوح پایين 

تکامل اخالقی قرار داشتند )25(.
ارزیابی ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان می تواند فراهم كننده 
اطالعات مفي��دی برای ارائه راهکار هایی مؤثرتر و یکپارچه س��ازی 
و ب��ه كارگيری ارزش های حرف��ه ای در عملکرد حرفه ای و یادگيری 
بالينی باشد )26(. براساس برنامه سطح بندی خدمات آموزشی، تمام 
دانش��گاه های علوم پزش��کی در ایران به سه دسته اصلی تيپ یک تا 
سه طبقه بندی می گردند )27(. رتب�ه  بن�دي مراكز آموزشی، یک�ي 
اس�ت  آموزش�ي  مراك�ز  وض�عيت  هنجاري  ارزیابي  ه�اي  روش  از 
ك�ه از س��اله����ا پ��يش در ك����شورهاي پي��شرفته جه��ان ب��ه 
ط��ور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اس�ت )28(. برای رتبه بندی 
گ��روه- رشته ها از هفت گروه معيار شامل سطح ورودی دانشجویان، 
اعضای هيئت علمی، امکانات و تجهيزات، مدیریت، سيستم حمایت و 
مشاوره، برون داد دانشجویان و برون داد اعضای هيئت علمی استفاده 
ش��ده اس��ت )29(، در این روش، ب�دون در نظ�ر گ�رفتن اس�تاندارد 
خاص��ی براي هر معيار، وضعيت موجود مراكز با یک�دیگر مقای����سه 
م��يش����وند )28(. با توجه به این كه دانشگاه های تيپ یک از نظر 
سطح بندی خدمات آموزشی در باالترین موقعيت قرار دارند؛ لذا هدف 
از  انجام این مطالعه، تعيين ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان 
پرستاری نيمسال آخر در دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به 
دانشگاه ه��ای تيپ یک به عنوان برترین دانشگاه های كشور می باشد 
و ای��ن كه آیا برنامه های آموزشی كنون��ی در این دسته از دانشگاه ها 
می توانند ارزش های دانشجویان را در جهت مطلوب هدایت نمایند؟ 
بدی��ن منظور به دنبال شناسایی ای��ن امر می باشيم كه دانشجویانی 
ك��ه در آستانه فارغ التحصيلی از برنامه ه��ای آموزشی دانشکده های 
پرستاری در این دست��ه از دانشگاه ها به عنوان بهترین دانشگاه های 
كشور )با توجه به سطح بندی خدمات آموزشی( قرار دارند چه نگرشی 
راجع به ارزش ه��ای حرفه ای دارند؟ در این راستا، در مطالعه كنونی 
سؤاالت اصل��ی پژوهش بدین قرار بود؛ دیدگاه دانشجویان پرستاری 

دانشگاه های علوم پزشکی تيپ یک در خصوص ارزش های حرفه ای 
در ابع��اد »مراقب��ت«، »عمل گرایی« ، »اعتم��اد«، »حرفه ای شدن« 
و »عدالت« در چه وضعيتی ق��رار دارد؟ از سؤاالت دیگر این مطالعه 
این بود كه آیا بين مشخصات فردی- اجتماعی دانشجویان پرستاری 
در دانشگاه ه��ای علوم پزشکی تيپ یک ب��ا دیدگاه آنان در خصوص 

ارزش های حرفه ای رابطه ای وجود دارد؟
  مواد و روش  ها

پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی تحليلی است. جامعه مورد مطالعه 
كليه دانشجویان پرستاری نيم س��ال آخر )هشتم( دوره كارشناسی 
پيوسته ب��وده كه در دانشکده ه��ای پرستاری و مامای��ی وابسته به 
دانشگاه ه��ای علوم پزشکی تيپ یک در نيم سال دوم سال تحصيلی 

90-89 مشغول به تحصيل بودند. 
مشاركت كنندگان در تحقيق، دانشجویان پرستاری نيم سال هشتم 
دوره كارشناسی پيوسته بودند كه در دانشکده های پرستاری و مامایی 
وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تيپ یک شامل اصفهان، تبریز 
و شي��راز در نيمسال دوم سال تحصيلی 90-89 مشغول به تحصيل 
بودند. معيارهای خ��روج از این مطالعه نيز سابقه گذراندن دوره های 
آموزش��ی مرتبط با ارزش های حرفه ای و اخالق پرستاری، دانشجوی 
مهمان یا انتقالی و همچنين سابقه اشتغال رسمی در مراكز آموزشی- 

درمانی بود.
جه��ت انجام پژوهش 131 نفر از دانشجوی��ان واجد شرایط انتخاب 
شدند. با توجه به مطالعه ی مقدماتی انجام شده بر روی 27 دانشجوی 
كارشناسی پرستاری نيم سال آخر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
ني��م سال اول سال تحصيلی 1390-1389؛ حجم نمونه نهایی با در 
نظر گرفتن ميانگين و انحراف معيارِ محاسبه شده از مطالعه پایلوت 
فوق بدست آمد. نمونه گيری بصورت خوشه ای یک مرحله ای صورت 
گرفت. در مرحله اول ابتدا تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسری 
در تي��پ یک براساس طرح سطح بن��دی خدمات آموزش پرستاری 
مشخص شدند و حجم نمونه به تناسب تعداد جمعيت كل دانشجویان 
موج��ود در دانشگاه های تيپ یک كه در نيمسال دوم سال تحصيلی 
90- 1389 فارغ التحصيل می شدند، محاسبه گردید؛ با توجه به تعداد 
نمونه های انتخابی در دانشگاه های تيپ یک، دانشگاه های علوم پزشکی 
به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ در نهایت 3 دانشگاه شيراز، تبریز و 
اصفهان انتخاب گردیدند و پرسشنامه به تمام دانشجویان حاضر در 

كارورزی داده شد.  
به منظور بررسی دیدگاه این دانشجویان نسبت به ارزش های حرفه ای 
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از پرسشنامه ای دو قسمتی استفاده گردید. در قسمت اول، مشخصات 
ف��ردی- اجتماعی با 13 آیتم با س��ؤاالت بسته بررسی می شد كه 3 
آیتم آن به شناسایی دانشجویانی می پرداخت كه واجد شرایط شركت 
در مطالعه نبودند )دارای معيار خروج بودند( و در قسمت دوم از ابزار 
تجدی��د نظر شده ارزش های حرف��ه ای پرستاری  استفاده گردید كه 
شامل 26 آیتم برگرفته از كدهای اخالقی حرفه ای انجمن پرستاری 
امریکا بود و در برگيرنده ابعاد مراقبت )9 آیتم(، عمل گرایی )5 آیتم(، 
اعتماد )5 آیتم(، حرفه ای شدن )4 آیتم( و عدالت )3 آیتم( بود )30(. 
همچنين گزینه ها براساس مقياس پنج گزینه ای ليکرت نمره گذاری 
ش��ده بود، به این صورت كه گزینه ب��ی اهميت نمره 1، كم اهميت 
نم��ره 2، نسبتاً مهم نمره 3، مهم نمره 4 و گزینه بسيار مهم نمره 5 
را به خود اختصاص می دادند. محدوده نمره این پرسشنامه از 130-
26 می باشد كه نمره باالتر نشان دهنده آشنایی بيشتر دانشجویان با 
ارزش های حرفه ای است. تکنيک گردآوری داده های مطالعه به روش  

قلم و كاغذ و به صورت خود گزارش دهی بود.
ای��ن ابزار توسط وی��س و شانک به منظور اندازه گي��ری ارزش های 
حرف��ه ای طراحی و استاندارد ش��ده است و از روای��ی و پایایی الزم 
برخوردار است. چنانکه در ابزار استاندارد، سازندگان ابزار بيان نمودند، 
روای��ی ابزار با استفاده از یک گ��روه 5 نفری از متخصصين در حوزه 
ارزش های حرفه ای در پرست��اری كسب گردیده و در بررسی پایایی 
اب��زار نيز ضریب آلفای كرونب��اخ 0/92 مشخص شده است )30(. در 
این مطالعه نيز پرسشنامه از جهت صحت ترجمه انگليسی به فارسی 
به 3 نفر از اعضای هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و 
2 مدرس زبان انگليسی داده شد. پرسشنامه از جهت روایی صوری و 
محتوی به 7 نفر از اعضای هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 
تبریز شامل 4 نفر كارشناس ارشد پرستاری و 3 نفر دكتری پرستاری 
داده ش��د. پس از دریافت پيشنهادات و نظرات، اصالحات الزم اعمال 

گردید.
برای تعيين پایایی در پژوهش حاضر از ضریب آلفای كرونباخ استفاده 
گردید. بدین صورت كه ابتدا پرسشنامه ها توسط 27 دانشجوی ترم 
هشتم كارشناس��ی پيوسته پرستاری ك��ه در  دانشکده پرستاری و 
مامایی تبریز )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تيپ یک( مشغول به 
تحصيل بودند، تکميل گردید؛ ضری��ب آلفای كرونباخ برای مقياس 

ارزش های حرفه ای پرستاری حدود 0/91 محاسبه گردید.
پ��س از تصویب طرح و اخذ مجوز الزم از معاونت پژوهشی دانشکده 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، كميته اخالق و مسئولين ذیربط 

و هماهنگ��ی با دانشگاه های علوم پزشک��ی و دانشکده های مربوطه، 
پژوهشگر در محيط كارورزی دانشجویان حاضر گردیده و توضيحاتی 
در م��ورد پژوهش كنونی، بی نام بودن پرسشنامه ها و اطمينان دادن 
در خصوص محرمانه ماندن پاسخ ها و حفظ خلوت و رازداری شركت 
كنندگ��ان و همچنين اختياری ب��ودن مشاركت و چگونگی تکميل 
پرسشنامه داده شد و فرصتی برای رفع ابهامات و...برای دانشجویان در 
حين تکميل پرسشنامه نيز فراهم گردید. همچنين برای دانشجویان 
ب��ه صورت شفاهی و كتبی توضيح داده شد كه تکميل و بازگرداندن 
پرسشنامه به منزله رضایت از شركت در مطالعه می باشد. البته قابل 
ذكر است كه به خاطر برخ��ی محدودیت های زمانی و مکانی كه در 
روند تکميل جمع آوری برخی از داده ها در دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی شيراز وج��ود داشت، از یک دانشجوی كارشناسی پرستاری 
ترم آخر در این دانشگاه استفاده گردید كه كامالً در خصوص مفاهيم 
پرسشنامه و مطالعه توجيه شده بود و مسئوليت توزیع، جمع آوری 
پرسشنامه ها و نيز اط��الع رسانی مناسب راجع به پژوهش موجود و 
بيانيه ه��ای پرسشنامه را برای سایر ه��م كالسی های خود، بر عهده 
داش��ت. توزیع و جم��ع آوری كل پرسشنامه ها به واحدهای پژوهش 

حدود 2 ماه )اردیبهشت تا تير 1390( به طول انجاميد.
 SPSS داده ه��ا پس از جمع آوری و كد گ��ذاری در نرم افزار آماری
نسخه 13 تجزیه و تحليل شد. در این مطالعه به منظور تعيين دیدگاه 
دانشجویان راجع به ارزش های حرفه ای در ابعاد مراقبت، عمل گرایی، 
اعتماد، حرفه ای شدن و عدالت )هدف اصلی( از آمار توصيفی )ميانگين 
و انح��راف معي��ار( استفاده گردید. همچنين با توج��ه به توزیع غير 
نرم��ال داده ها ) تحليل نرمال بودن متغير ها  با استفاده از آزمون های 
كولموگروف-اسميرن��وف و شيپرو ویل��ک در سطح معنا داری 0/05 
نشانگ��ر این مطلب است.(، جهت تعيي��ن ارتباط مشخصات فردی- 
اجتماعی دانشجویان با دیدگاه آنان راجع به ارزش های حرفه ای )هدف 
فرع��ی(، از آمار استنباطی نان پارامتریک؛ )آزمون های من ویتنی یو، 
كروسکال واليس( و ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد. در این 

مطالعه P كمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.
  يافته ها

در این پژوهش 131 دانشجوی پرستاری نيم سال هشتم در مطالعه 
شركت نمودن��د كه 36/6% آنها در دانشگ��اه علوم پزشکی اصفهان، 
22/1% در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و 41/2% نيز در دانشگاه علوم 
پزشک��ی شيراز در ح��ال گذراندن واحد كارورزی بودن��د. 65/6 % از 
دانشجویان شركت كننده در مطالعه مؤنث و ميانگين سنی دانشجویان 
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1/15±22/50 بود، 84/7% دانشجویان مجرد و 98/5% از آنها مشغول 
به تحصيل در دوره تحصيلی روزانه بودند و معدل ) انحراف معيار( كل 
دانشجویان در نيم سال های گذشته نيز )1/34( 16/36 بود. در توصيف 
شرای��ط اقتصادی خانواده در حدود 69% از دانشجویان گزینه »دخل 
با خرج برابر«، نزدیک به 17/8% از دانشجویان گزینه »دخل كمتر از 
خرج« و 13/2% مابقی گزینه »دخل بيشتر از خرج« را انتخاب نمودند. 
در بررس��ی قوميت در مطالعه حاضر، در حدود 59/2% از دانشجویان 
فارس، 26/9% ترک، 9/2% لر و 4/6% نيز كرد بودند. همچنين %74/8 

از شركت كنندگان بدون سابقه كار دانشجویی بودند.  
سؤاالت اصلی پژوهش این ب��ود كه دیدگاه دانشجویان پرستاری در 
خص��وص ارزش های حرف��ه ای در ابعاد »مراقب��ت«، »عمل گرایی«  

»اعتماد«، »حرفه ای شدن« و »عدالت« در چه وضعيتی قرار دارد؟
در ای��ن مطالعه از 9 مؤلف��ه مربوط به بعد »مراقب��ت«، دانشجویان 
پرست��اری مؤلفه های »حفظ اسرار بيمار« و »حفظ حقوق اخالقی و 
قانون��ی بيمار« را به ترتيب دارای بيشترین اهميت و »رعایت حقوق 
شركت كنندگ��ان در كار تحقيقاتی« و »برخ��ورد با كادر درمانی كه 
عملکرد مناسب��ی ندارند« را به ترتيب دارای كمترین اهميت عنوان 
نمودند به طوری ك��ه 43/5% از دانشجویان مؤلفه حفظ اسرار بيمار 
را بسيار مهم می دانستن��د و در مجموع 71/8% از دانشجویان حفظ 
حقوق اخالقی و قانونی بيمار را مهم یا بسيار مهم  دانسته و %27/7 

از دانشجویان رعایت حقوق شركت كنندگان در كار تحقيقاتی را بی 
اهميت یا كم اهميت عنوان نمودند و 26/1% از دانشجویان نيز مؤلفه 
»برخورد با كادر درمانی كه عملکرد مناسبی ندارند« را تحت عنوان » 
بی اهميت« یا »كم اهميت« مشخص نمودند. ميانگين كل نمرات در 
مقياس پنج گزینه ای ليکرت در این بعد، 0/68±3/52 بود )جدول 1(.
هم��ان طور كه در جدول شماره 2 نشان داده شده است، از 5 مؤلفه 
مربوط به بعد »عمل گرایی« در مطالعه حاضر، مؤلفه »ارتقاء حرفه از 
طریق شركت فعال در امور مربوط به سالمت« از مهم ترین مؤلفه های 
این بع��د بود كه اكثر دانشجویان )35/9%( این مؤلفه را تحت عنوان 
»مهم« ارزیابی نمودند و »شركت در فعاليت های انجمن های پرستاری 
حرفه ای« از كم اهميت ترین مؤلفه های ارزشی از دیدگاه دانشجویان 
بودند ك��ه 32/1% از دانشجویان این مؤلف��ه را »بی اهميت« یا »كم 
اهميت« عنوان نمودند. ميانگين كل نمرات در مقياس پنج گزینه ای 

ليکرت در این بعد، 0/81±3/19 بود.
بعد »اعتماد« در مطالعه حاضر از 5 مؤلفه تشکيل شده است. مؤلفه 
»حفظ صالحيت و شایستگی در محي��ط بالينی« از دیدگاه 42% از 
دانشجوی��ان بسيار مهم بوده و »شركت در انجام خود ارزیابی به طور 
مستمر« نيز از كم اهميت ترین مؤلفه ها بودند به طوری كه %27/7 
از دانشجوی��ان این مؤلف��ه را »بی اهميت« یا »كم اهميت« مشخص 
نمودند. ميانگين كل نمرات در مقياس پنج گزینه ای ليکرت در بعد 

جدول 1. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد »مراقبت« در دانشجويان پرستاری 

میانگین± انحراف معیارالويتمؤلفه های بعد مراقبت

0/93±23/96حفظ حقوق اخالقی و قانونی بيمار

1/17±63/39عدم مشاركت در مراقبتی كه با ارزش های حرفه ایم در تضاد اخالقی باشد

0/91±73/38عمل كردن به عنوان حامی بيمار

1/07±53/42مراقبت بدون پيش داوری در مورد بيماران با سبک زندگی متفاوت

1±33/68حفظ خلوت بيماران به عنوان بخشی از حقوق آنان

1/14±83/17برخورد با كادر درمانی كه عملکرد مناسبی ندارند

1/02±93/06رعایت حقوق شركت كنندگان در كار تحقيقاتی

1/06±43/58رعایت اصول صداقت و احترام به شخص به عنوان راهنمای عملکرد

0/97±14/08حفظ اسرار بيمار

بعد مراقبت      ميانگين كل=3/52        انحراف معيار= 0/68
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»اعتماد« نيز 0/69±3/76 تعيين گردید )جدول 3(.
از ميان 4 آیتم مربوط به بعد »حرفه ای شدن«، دانشجویان آیتم های 
»حف��ظ و ارتقاء استانداردها در برنامه ه��ای یادگيری دانشجویان« و 
»مشاركت در امر نظارت بر عملکرد همکاران«را به ترتيب به عنوان با 
اهميت ترین و كم اهميت ترین آیتم ها مشخص نمودند. به طوری كه 
38/9% از  دانشجویان مؤلفه »حفظ و ارتقاء استانداردها در برنامه های 
یادگي��ری دانشجویان« را »بسيار مهم« می دانستن��د و 40% از آنان 
ني��ز »مشاركت در امر نظارت بر عملکرد همک��اران« را تحت عنوان 
»بی اهميت« یا »كم اهميت« مشخص نمودند. ميانگين كل نمرات 
در مقياس پنج گزینه ای ليکرت در بعد مذكور نيز، 0/79±3/48 بود 

)جدول 4(. 
از سه آیتم مربوط به بعد »عدالت«، »حفظ سالمت و امنيت عموم« 
به عنوان با اهميت ترین مؤلفه مطرح گردید به طوری كه در مجموع 
67/9% از دانشجویان ميزان اهميت این مؤلفه را تحت عنوان »مهم« 
یا »بسيار مهم« مشخص نمودند و »مسئوليت پذیری در رفع نيازهای 
بيماران با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی« نيز كم اهميت ترین 
مؤلفه توسط دانشجویان مشخص گردید و 10/7% از دانشجویان آن 
را »كم اهمي��ت« ارزیابی نمودند. ميانگين كل نمرات در مقياس پنج 

گزینه ای ليکرت در این بعد نيز، 0/73±3/74 بود )جدول 5(.
ميانگين نمرات كل دانشجویان نسبت به ارزش های حرفه ای در این 
مطالع��ه 16/31±90/98 بود. هنگامی كه نمرات كل ابعاد را با توجه 
به درجه بندی مقياس ليکرت بررسی می كنيم، مشاهده می گردد كه 
دیدگاه اكثر دانشجویان نسبت به ميزان اهميت مؤلفه های ارزش های 

حرفه ای در مح��دوده »نسبتاً مهم«تا »مهم« از مقياس ليکرت پنج 
گزینه ای قرار دارد.

با توجه به ميانگين و انحراف معيارهای مشخص گردیده در هر كدام 
از ابعاد ارزش های حرفه ای، دانشجویان پرستاری نمرات باالتری را به 
بعد »اعتماد« و نمرات پایين تری را به بعد »عمل گرایی« داده اند یا 
به عبارتی دانشجویان مؤلفه های مطرح شده در بعد »اعتماد« را حائز 
اهمي��ت بيشتر دانسته و در مقابل اهميت كمت��ری را به مؤلفه های 

مطرح شده در بعد »عمل گرایی« داده اند.
سؤال دیگر این مطالعه این بود كه آیا بين مشخصات فردی- اجتماعی 
دانشجوی��ان پرستاری با دیدگاه آنان در خصوص ارزش های حرفه ای 

رابطه ای وجود دارد؟
آزم��ون من ویتنی یو رابطه معن��ا داری را بين جنسيت دانشجویان 
 پرست��اری ب��ا دیدگ��اه آن��ان نسب��ت ب��ه ارزش ه��ای حرف��ه ای

(P= 0/05( نش��ان نمی ده��د )ج��دول 6(. بدین ترتي��ب، دیدگاه 
دانشجویان زن در خصوص ارزش های حرفه ای نسبت به دانشجویان 

مرد تفاوتی نداشت. 
آزمون كراسکال واليس نمایانگر وجود ارتباط معناداری بين »شرایط 
اقتص��ادی خان��واده« و دیدگ��اه دانشجویان نسبت ب��ه »ارزش های 
حرفه  ای« می باشد (P= 0/001( )جدول 6(. بين دیدگاه دانشجویانی 
كه شرایط اقتص��ادی خانواده را تحت عنوان »دخ��ل با خرج برابر« 
معرف��ی نمودند با آنهایی كه شرایط اقتصادی خانواده را تحت عنوان 
»دخل كمتر از خرج« ذكر كردند، تفاوت معناداری وجود دارد به این 
صورت كه دانشجویانی ك��ه شرایط اقتصادی خانواده را تحت عنوان 

جدول 2. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه  های بعد »عمل گرايی« در دانشجويان پرستاری

میانگین± الويتمؤلفه های بعد عمل گرايی
انحراف معیار

1/13±33/12مشاركت در تصميم گيری هایی كه بر روی توزیع منابع )نيروی انسانی، بودجه و...( تأثيرگذار است.

1/05±13/48ارتقاء حرفه از طریق شركت فعال در امور مربوط به سالمت

1/27±23/23در نظر گرفتن نقش انجمن های پرستاری حرفه ای در شکل گيری سياست های مراقبت سالمت

1/06±43/06شركت در تحقيقات پرستاری و یا به كار بردن نتایج تحقيقات مناسب در بالين

1/09±53/04شركت در فعاليت انجمن های پرستاری حرفه ای

بعد  عمل گرایی              ميانگين كل=3/19       انحراف معيار= 0/81
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»دخ��ل با خرج برابر« معرفی نم��وده اند نسبت به دانشجویان گروه 
دیگر، اهميت بيشتری را برای ارزش های حرفه ای قائل بودند. 

و در نهای��ت در بررس��ی ارتباط بي��ن متغيرهای ف��ردی اجتماعی 
دانشجویان و ابعاد ارزش های حرفه ای، ضریب همبستگی اسپيرمن، 
همبستگ��ی كوچک مثبت ولی معن��ا داری را بين »معدل كل نيم 
سال های گذشته« و دیدگاه دانشجویان نسبت به ارزش های حرفه ای 
نش��ان می دهد (r = 0/19 , P= 0/03( بدین صورت كه هر چقدر 
معدل كل دانشجوی��ان در نيم سال های قبل باالتر بود، آنها اهميت 

بيشتری برای  ارزش های حرفه ای قائل بودند.
یافته ه��ای پژوهش نشان می دهد كه بي��ن سایر متغيرهای فردی- 
اجتماع��ی دانشجویان با دیدگاه آنان نسبت ب��ه ارزش های حرفه ای 

ارتباط معناداری وجود ندارد (P< 0/05( )جدول6(.
  بحث

در این مطالعه دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی 
تي��پ یک در خصوص ارزش های حرفه ای در پنج بعد مهم حرفه ای 
بررسی گردید و ارتباط بين دیدگاه دانشجویان نسبت به ارزش های 

حرفه ای با برخی از متغيرهای دموگرافيک مشخص گردید.
 NPVS-R باید در نظر گرفت كه با توجه به این كه ابزار استاندارد
در س��ال 2005 با بازبينی ابزار اولي��ه NPVS تدوین شده است و 
نيز این كه بيانيه ه��ای ابزار NPVS-R در س��ال 2009 با ارزیابی 
دقيق سازندگان ابزار به 5 بعد مراقبت، عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای 
شدن و عدالت تفکيک شده است )30(. در حال حاضر مطالعات كافی 
با در نظر گرفت��ن این ابعاد صورت نگرفته و مطالعات بسيار محدود 
موجود با استفاده از ابزار NPVS-R بدون در نظر گرفتن ابعاد تعيين 
شده صورت پذیرفته است. لذا در بررسی پژوهش های مرتبط در این 

قسمت به ناچار بيشتر به ذكر بيانيه های مرتبط با ابعاد مذكور اكتفا 
نمودیم.

در بررس��ی ابعاد ارزش های حرف��ه ای در این مطالع��ه، دانشجویان 
پرستاری نمرات باالتری را به بعد »اعتماد« و نمرات پایين تری را به 
بعد »عمل گرایی« از ارزش های حرفه ای دادند یا به عبارتی دانشجویان 
مؤلفه های مطرح شده در بعد »اعتماد« را حائز اهميت بيشتر دانسته 
و در مقاب��ل اهمي��ت كمت��ری را به مؤلفه های مطرح ش��ده در بعد 

»عمل گرایی« دادند. 
مراقبت از بيماران بر مبنای یک رفتار حرفه ای، محور اصلی كدهای 
اخالقی برای پرست��اران است )31(. از پرست��اران انتظار می رود كه 
مراقبتی احترام آميز، با كفایت و بدون پيش داوری نسبت به بيماران 
ارائ��ه نمایند )4(. تحقيقات نشان داده اند كه پرستاران و دانشجویان 
برای مفاهيمی همچون احترام، خلوت، حفظ اسرار، حمایت و مراقبت 
ب��ا كيفيت باال، ارزش زیادی قائلند كه همگی به بعد مراقبت مربوط 
می باشد )12، 3، 10(. در مطالعه ای كه توسط لين و همکاران )2010( 
در تای��وان صورت پذیرفت، بعد مراقبت هم در زمان ورود و هم فارغ 
التحصيلی باالترین ميانگين نم��ره را داشت )9(. مطالعات دیگر نيز 
مشخ��ص نموده اند كه دانشجویان از ارزش های مربوط به مراقبت از 
بيمار استقبال می كنند )5،10، 32(. مراقبت از بيمار یک بخش غالب 
آموزش پرستاری است كه دانشجویان باید برای فارغ التحصيل شدن 
در آن مهارت كافی را كسب نمایند )5(؛ بنابراین طبيعی است كه در 
اكثر مطالعات نيز دانشجویان این ارزش های مراقبتی را از مهم ترین 
ارزش ه��ای حرفه ای در نظر گرفته اند. ب��ا این وجود در این مطالعه، 
ميانگي��ن كل نمرات مربوط به بعد مراقبت از دیدگاه دانشجویان در 
اولویت سوم قرار داشت كه می تواند ضرورت بررسی سيستم گزینش 

جدول 3. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد "اعتماد" در دانشجويان پرستاری

میانگین± انحراف معیارالويتمؤلفه های بعد اعتماد

1/02±53/16شركت در انجام خود ارزیابی به طور مستمر

0/88±43/65درخواست مشاوره یا همکاری در صورت عدم توانایی در رفع نيازهای بيمار

1/02±33/94تالش برای كسب آموزش بيشتر به منظور به روز كردن دانش و مهارت ها

0/90±23/97مسئوليت پذیری و جوابگویی در قبال عملکرد خود

0/93±14/10حفظ صالحيت و شایستگی در محيط بالينی

بعد اعتماد                   ميانگين كل=3/76        انحراف معيار= 0/69
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دانشجویان پرستاری )تناسب شخصيتی دانشجو با حرفه( و برنامه های 
آموزش پرستاری در كشور را مشخص سازد.

در مطالعه آلفرد و همکاران )2011( كه به مقایسه ارزش های حرفه ای 
دانشجویان پرستاری تایوانی و امریکایی پرداخت. دانشجویان تایوانی 
مؤلفه های مربوط به بعد مراقبت از قبيل »حفظ اسرار بيمار«، »حفظ 
خلوت بيمار« و »رعایت اصول صداقت و احترام به شخص به عنوان 
راهنم��ای عملکرد« را به عنوان مهم ترین مؤلفه های بعد مراقبت نام 
بردند و همچنين مهم ترین مؤلفه های این بعد از دیدگاه دانشجویان 
امریکایی، »عمل كردن به عنوان حامی بيمار«، »حفظ اسرار بيمار« و 

»حفظ حقوق اخالقی و قانونی بيمار« بود )33(.
همانند مطالعه حاضر، در بيشتر مطالعات صورت گرفته، بعد عمل گرایی 
و مؤلفه های مربوط به آن، پایين ترین ميانگين نمرات و اولویت ارزشی 
را از دیدگاه دانشجویان پرستاری یا پرستاران داشته اند )5، 9، 12(. 
نتایج نشان می دهد كه اكثر پرستاران آن دسته از ارزش های پرستاری 
را مهم می شمارند كه به طور مستقيم با شغل آنها در ارتباط است )5(، 
سایر ارزش ها كه ممکن است نياز به مشاركت خارج از محدوده زمانی 
ك��اری داشته باشد، از نظر آنها ارزش باالیی نداشته است. تحقيقات 
نشان داده كه برنامه آموزشی مناسب می تواند دیدگاه دانشجویان را 
نسبت به این بعد ارتقا دهد )9(. انگيزش برای شركت در این دسته از 
فعاليت ها می تواند به واسطه پایه گذاری ارزش های حرفه ای، تشویق 
از جان��ب مربيان یا همکاران و... بيشتر گردد. به طور مشابه ارزش ها 
شامل بعد عاطفی نيز می گردن��د )34(. اگر یک ارزش فقط در یکی 
دو مرحله اول از یادگيری عاطفی در طی آموزش رسمی تکامل یابد، 
ممکن است در صورتی كه مورد تشویق واقع نگردد یا اهميت به آن 

نش��ان داده نشود؛ از اهميت درک شده آن كاسته شده و در نهایت 
این احتمال وجود دارد كه ارزش های مربوط به ارتقاء حرفه توسط 
پرستاران در زمان دانشجویی كاماًل تلفيق و پذیرفته نشود )36(. 

در رابطه با بعد »اعتماد«، مطالعه كالرک )2009( نيز نشان داد كه 
از دیدگاه دانشجویان، مهم ترین مؤلفه در ميان 26 مؤلفه در مقياس 
ارزش ه��ای حرفه پرستاری مؤلفه»حفظ صالحيت و شایستگی در 
محيط بالينی« بود كه با مطالعه حاضر همخوانی داشت. همچنين 
هيچ كدام از مؤلفه های بعد اعتماد در ميان 6 آیتم كم اهميت قرار 
نگرفتند كه نشان دهنده این است كه دانشجویان، ارزش باالیی را 

به مؤلفه های موجود در این بعد اختصاص دادند )5(.
در مطالعه آلفرد و همکاران )2011( دانشجویان پرستاری امریکایی 
ني��ز مؤلفه »حفظ صالحيت و شایستگ��ی در محيط بالينی« را از 
مهم تری��ن مؤلفه های بع��د اعتماد مطرح نمودند؛ گ��ر چه در این 
مطالعه دانشجویان تایوانی مؤلفه »تالش برای كسب آموزش بيشتر 
به منظور ب��ه روز كردن دانش و مهارت ها« را به عنوان مهم ترین 
مؤلفه این بعد مطرح نمودند كه در این رابطه می توان به تفاوت های 

فرهنگی در ميان دو گروه مورد مطالعه اشاره نمود )33(.
همانند مطالعه جاری، مطالعات ص��ورت گرفته نيز »مشاركت در 
ام��ر نظارت بر عملکرد همکاران« را از كم اهميت ترین مؤلفه های 
ذك��ر شده در ميان تمام مؤلفه ه��ا و نيز بعد حرفه ای شدن تعيين 
نمودن��د )5، 10(. ای��ن احتمال وج��ود دارد كه آگاه��ی ناكافی و 
برداشت نادرست دانشجویان و یا سایر همکاران از نظارت و ارزیابی 
ب��ر عملکرد حرفه ای یکدیگر و ترس از ایج��اد جو نامناسب كاری 

باعث كم اهميت شمردن آن از جانب دانشجویان شود.

جدول 4. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد »حرفه ای شدن« در دانشجويان پرستاری

میانگین± الويتمؤلفه های بعد حرفه ای شدن
انحراف معیار

0/87±42/75مشاركت در امر نظارت بر عملکرد همکاران

1/11±33/55پایه گذاری استانداردهایی بعنوان راهنما برای عملکرد

1/15±13/85حفظ و ارتقاء استانداردها در برنامه های یادگيری دانشجویان

1/01±23/78پایه گذاری فعاليت هایی به منظور بهبود محيط بالينی

بعد حرفه ای شدن              ميانگين كل=3/48       انحراف معيار= 0/79



ارزش های حرفه ای از ديدگاه دانشجويان

77فصلنامه افق پرستاري  سال اول، دوره اول، شماره اول، بهار 1391

در خصوص بررسی بعد »عدالت« نيز مطالعه هایس)2006( مشخص 
نم��ود كه دانشجویان، مؤلفه »حف��ظ سالمت و امنيت عموم« را با 
اهميت می دانستند )36(. در مطالعات كالرک و همچنين آلفرد و 
همکاران، مؤلفه »حفظ سالمت و امنيت عموم« در ميان آیتم هایی 
قرار می گيرد كه از نظر دانشجویان بيشترین اهميت را داشته و یا 
ب��ه عبارتی مهم ترین مؤلفه در بعد عدالت محسوب می گردد كه با 

یافته های مطالعه كنونی مشابهت دارد )5، 33(.
در مطالع��ات ص��ورت گرفته در خصوص ارزش ه��ای حرفه ای نيز 
دامنه ميانگين كل نمرات دانشجوی��ان پرستاری براساس مقياس 
 ليکرت پنج گزینه ای در محدوده نسبتاً مهم یا مهم قرار می گرفت

)9، 36( ك��ه با مطالعه حاضر همخوانی دارد. با این وجود ميانگين 
كل نمرات دانشجویان شركت كننده در مطالعه حاضر در مقایسه با 

سایر مطالعات مشابه )5، 33( تا حدودی پایين تر می باشد.
در بررس��ی ارتباط بي��ن متغيرهای ف��ردی اجتماعی ب��ا دیدگاه 
دانشجوی��ان نسبت به ارزش ه��ای حرفه ای، برخ��ی از ارتباطات 
معن��ادار وجود داشت. مطالع��ه ادی )1989( مشخص نمود كه با 
توج��ه به ارزش های اصل��ی تعيين شده در انجم��ن دانشکده های 
پرست��اری امریکا، ارزش های نوع دوست��ی، صداقت و شأن انسانی 
در دانشجوی��ان مرد به طور معن��ا داری پایين تر از دانشجویان زن 
ب��ود )37(. در اكثر تحقيقات انجام شده نيز بين جنسيت و نمرات 
دانشجوی��ان در مورد ارزش های حرف��ه ای رابطه وجود دارد؛ بدین 
ص��ورت كه ميانگين نمرات زنان باالت��ر از مردان بود )3، 35، 38( 
و یا حداقل بدون وج��ود تفاوت معناداری بين ارزش های حرفه ای 
دانشجویان پرستاری زن و مرد، ميانگين كل نمرات برای دانشجویان 
پرستاری زن بيش از مردان بود )36(. در برخی از مطالعات همانند 
مطالعه حاضر نيز مشخص گردید كه ارتباط معناداری بين جنسيت 

 و نم��رات دانشجوی��ان در م��ورد ارزش های حرف��ه ای وجود ندارد
)9، 39(. از جمل��ه دالیل ع��دم مشابه��ت در یافته های مطالعات 
گوناگون، می توان به یکسان نبودن متدولوژی و محيط پژوهش در 

این مطالعات اشاره نمود. 
در خصوص وجود ارتباط معنادار بين »شرایط اقتصادی خانواده«و 
»دیدگ��اه دانشجویان نسب��ت به ارزش های حرف��ه ای«در مطالعه 
جاری،  این احتمال وجود دارد كه داشتن رفاه اقتصادی و یا شرایط 
متوسط اقتص��ادی منجر به عملکردی بهتر و بی دغدغه در عرصه 
حرفه ای گردد. لينينگر )1995( تأثير فاكتورهای حقوقی-سياسی، 
ط��رز زندگی و فاكتورهای اقتصادی را ب��ر روی انتظارات، الگوها و 

عملکردهای مراقبتی مشخص نمود )40(. 
در این مطالعه، همبستگی معنادار بين »معدل كل دانشجویان« و 
»دیدگاه آنان نسبت به ارزش های حرفه ای« وجود داشت. به طور 
رایج، یکی از مالک های بررسی پيشرفت علمی دانشجویان، بررسی 
مع��دل آنها می باشد و این گونه فرض می گردد كه دانشجویانی كه 
از معدل خوبی برخوردارند، از نظر علمی در عملکرد حرفه ای خود 
اف��رادی دارای صالحيت هستند و بدیهی اس��ت كه به ارزش های 
حرفه ای رشته خود به عنوان شاخصی مهم از صالحيت حرفه ای، 

اهميت بيشتری می دهند.  
از آنجا كه آموزش نقش عمده ای بر دیدگاه دانشجویان در خصوص 
ارزش های حرفه ای دارد، در این مطالعه با بررسی دیدگاه دانشجویان 
نسبت به ارزش های حرفه ای به نحوی به بررسی و برجسته نمودن 
نيازهای آموزشی دانشجوی��ان در این دسته از دانشگاه های كشور 
ني��ز پرداخته شد و در این راستا مهم ترین و كم اهميت ترین ابعاد 
و مؤلفه های ارزشی در دانشجویان دانشگاه های تيپ یک به عنوان 
برترین دانشگاه ها از لحاظ سطح خدمات آموزشی و معيارهای رتبه 

جدول5. اولويت بندی، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بعد »عدالت« در دانشجويان پرستاری

میانگین± الويتمؤلفه های بعد عدالت
انحراف معیار

0/87±13/86حفظ سالمت و امنيت عموم

1/03±23/72بهبود سطح دسترسی به مراقبت های پرستاری و سالمت به طور یکسان برای عموم

1/07±33/64مسئوليت پذیری در رفع نيازهای بيماران با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی

بعد عدالت                        ميانگين كل=3/74      انحراف معيار= 0/73
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بن��دی مشخص گردید. شناخت دقيق وضعي��ت و سطوح كمی و 
كيف��ي ارائه خدمات آموزش��ي در دانشکده ها و دانشگاه هاي علوم 
پزشکي كشور در مقایسه با ه��م به عنوان اولين قدم برنامه ریزي 
مط��رح می باش��د )41(. در این مطالعه نيز بای��د توجه داشت كه 
گرچه دانشجویان به طور كلی دیدگاه مثبتی نسبت به ارزش های 
حرف��ه ای رشته خود داشتند ولی نياز به توجه و حمایت بيشتر در 
خص��وص حيطه های مختلف وظایف حرف��ه ای و ارتقاء آگاهی در 
زمينه اهميت برخی از ارزش  های حرفه ای در برنامه آموزشی آنها 

احساس می گردد. 
از نق��اط قوت این مطالعه می توان به بررسی ارزش های حرفه ای با 
توجه ب��ه تيپ دانشگاهی دانشجویان، در نظر گرفتن تأثير تجارب 

كاری بر دیدگاه دانشجویان و استفاده از ابزار مناسب و استاندارد با 
توجه به كدهای اخالقی برای پرستاران نام برد.

در ای��ن مطالع��ه برخ��ی از محدودیت ه��ا نيز مشخ��ص گردید. 
دانشجوی��ان نيم س��ال آخر فقط ب��ه گذراندن واحده��ای بالينی 
)عرصه( در بيمارستان ها مشغول هستند و پرسشنامه ها در ساعات 
ك��ارورزی توزیع و سپس جمع آوری می گردی��د. با وجود این كه 
سعی گردی��د كه توزیع پرسشنامه ها ب��ا هماهنگی و كسب اجازه 
از مربي��ان مربوطه صورت پذیرد، ام��ا برخی محدودیت های ناشی 
از حيطه وسي��ع وظایف دانشجویان در كارورزی می تواند منجر به 
ع��دم دقت كافی در پاسخ گویی ب��ه سؤاالت شده كه ممکن است 
بر نتایج تأثيرگذار باشد كه به علت شرایط خاص و محدودیت های 

جدول 6. ارتباط بین مشخصات فردی- اجتماعی طبقه ندی شده با ديدگاه دانشجويان نسبت به ارزش های حرفه ای

میانگین ± انحراف دامنه نمراتطبقه بندیمتغیر فردی- اجتماعی
معیار

آماره
pآزمون آماری

مؤنثجنس
مذكر

48-122
51-130

92/99±15/44
87/13±17/38U=15300/05

مجردوضعيت تأهل
متأهل

48-122
49-130

91/58±15/34
87/65±21/06U =9310/25

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
تبریز
شيراز

49-117
66-110
48-130

90/42±17/01
92/31±12/08
90/76±17/81

=0/140/93

روزانهدوره تحصيلی
شبانه

48-130
80-110

90/91±16/32
95±21/21U =1130/76

شرایط اقتصادی خانواده
دخل با خرج برابر
دخل كمتر از خرج
دخل بيشتر از خرج

48-130
54-122
61-118

94/03±15/65
80/26±16/22
90/59±14/89

=14/880/001*

قوميت

ترک
فارس
كرد
لر

48-110
49-130
60-104
76-115

90/77±15/34
90/22±17/15
88/17±16/59
95/67±12/87

=1/0830/78

بلیسابقه كار دانشجویی
خير

61-130
48-122

90/30±12/86
91/20±17/37U =1410/50/27

*ارتباط آماری معنادار وجود دارد.
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زمان��ی و مکانی موجود در روند جم��ع آوری اطالعات تا حدودی 
خ��ارج از كنت��رل محقق بود. همچنين این احتم��ال وجود داشت 
ك��ه به علت نوع��ی گرایش به انتخاب دامنه ب��االی نمرات ليکرت 
در ابزار NPVS-R یا نگران��ی از تأثيرگذار بودن بررسی ارزش ها 
و پاسخ ه��ای آنها بر ارزیابی دانشکده یا مدرسان، دانشجویان پاسخ 
گوی��ی غير واقعی به سؤاالت داشته باشن��د، لذا با توضيح در مورد 
پرسشنامه، پژوهش كنونی و چگونگ��ی روند تکميل پرسشنامه و 
ای��ن كه محت��وی پرسشنامه كاماًل محرمانه ب��وده و نيازی به ذكر 
ن��ام و نام خانوادگی نمی باشد و ب��ا اطمينان بخشی به دانشجویان 
كه تم��ام فعاليت های انجام گرفته فقط مبنی بر یک كار پژوهشی 
می باش��د، سع��ی در كنترل این مورد شد. غير قاب��ل اعتماد بودن 
شيوه سنجش معدل و وضعيت اقتصادي خانوادگی دانشجویان نيز 

از دیگر محدودیت های مطالعه حاضر می باشد.
پيشنهاد می گردد كه در مطالعات بعدی تأثير فعاليت ها و روش های 
آموزش��ی بر روی ارزش های حرف��ه ای در دانشجویان و سایر افراد 
شاغل در حرفه پرستاری فراهم گردد و صالحيت آموزش دهندگان 

نيز در این خصوص بررسی گردد.
  نتیجه گیري

ارزش های حرفه ای، اساس عملکرد پرستاری هستند. این مطالعه 
نش��ان می دهد ك��ه دانشجویانی كه در آستانه ف��ارغ التحصيلی از 
برنامه ه��ای آموزشی در برترین دانشگاه ه��ای كشور از نظر سطح 
خدمات آموزش��ی و ورود به عرصه پرستاری ق��رار دارند، با وجود 
ای��ن كه ميانگين كل نم��رات آنان در ابعاد مختل��ف و در مجموع 
ابع��اد در محدوده نسبتاً مهم یا مهم ق��رار می گرفت؛ اما آن دسته 
از ارزش ه��ای پرستاری را مهم می شمارن��د كه به طور مستقيم با 
شغ��ل آنها ارتباط دارد و در زمينه درک اهميت برخی از ابعاد و یا 
مؤلفه ه��ای ارزش های حرفه ای كه مرتب��ط با برخی از وظایف غير 
بالينی آنها همانند ارزیابی و نظارت همکاران، شركت در انجمن های 

حرفه ای و فعاليت های تحقيقاتی می باشند، نياز به حمایت بيشتری 
دارند. با توجه ب��ه مشابهت برنامه های آموزشی مدون و رسمی در 
دانشگاه ه��ای سراسر كشور، بدیهی است كاربرد نتایج بدست آمده 
از ای��ن مطالعه می تواند تا حدودی قابل تعميم به دانشجویان سایر 
دانشگاه ها نيز باشد و می تواند در زمينه برنامه ریزی های آموزشی و 

پژوهشی مورد استفاده قرار گيرد. 
توسعه ارزش های حرفه ای از طریق اجتماعی شدن حرفه ای تسهيل 
شده است. توسعه این ارزش ها هنگامی كه دانشجویان در دانشکده 
شروع به تحصيل می نمایند آغ��از شده و تا زمانی كه پرستاران به 
انج��ام وظایف خود در محيط كار اشتغال دارند، ادامه می یابد )4(. 
فاكتوره��ای اصلی سهيم در توسعه و یادگيری ارزش های حرفه ای 
دانشجویان، اساتيد، دانشک��ده، تجارب بالينی، سخنرانی ها، تجربه 
مراقبت از بيمار و همچنين ارزش های شخصی می باشند )5(؛ لذا به 
منظور ارتقاء پيشبرد حرفه و تبدیل دانشجویان امروز به پرستارانی 
توانمند در آینده كه عالوه بر وظایف مربوط به مراقبت مستقيم از 
بيمار قادر به انجام طيف وسيعی از فعاليت ها و نقش های پرستاری 
باشند، تدوین برنامه ریزی ها و روش های آموزشی متناسب با شرایط 
و امکانات موجود و همچنين در نظر گرفتن نواحی قوت و ضعف در 

حيطه ارزش های حرفه ای الزامی است. 
  تشكر و قدراني

این مقاله حاص��ل بخشی از طرح تحقيقات��ی و پایان نامه مصوب 
دانشگ��اه علوم پزشکی تبریز به شماره 286 می باشد بدین وسيله 
مجریان طرح از مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و نيز 
دانشگ��اه های علوم پزشکی اصفهان و شيراز و تمامی دانشجویانی 
كه در اجرای این طرح تحقيقاتی مشاركت نمودند، تشکر و قدردانی 

می شود.
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Professional values of the nursing students’
perspective in type 1 universities of medical sciences 

Introduction: Professional values  are fundamental elements of 
nursing practice that often are taught informally. Therefore it is im-
portant to assess the students’ perspective in this area. 
Aim: Purpose of the present study was to determine the perspective 
of nursing students about the importance of nurses’ professional val-
ues in medical universities of type 1 as institutions with the highest 
level of educational service.
Method: This analytical- descriptive research utilized a one-stage 
cluster sampling method to investigate the professional values of 131 
graduated nursing students in three medical universities of type 1 in 
their last semester in 2011. For data collection, a two-part, self- re-
port questionnaire was used which included demographic variables 
and the standard tool of Nursing Professional Values Scale- Revised 
(NPVS-R) developed by Weis and Schank. This instrument con-
sisted 26-item in the five dimensions (caring, activism, trust, profes-
sionalism and justice) at five- point Likert-Scale format (from not 
important to very important). Internal consistency reliability (Cron-
bach’s alpha) was (α= 0.92). Statistical analysis was performed using 
descriptive statistics (mean and standard deviation), inferential non-
parametric statistics (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests) and 
Spearman’s rho correlation coefficient in SPSS 13.
Results: Mean scores of caring, activism, trust, professionalism, 
justice and overall dimensions according to five- point Likert-Scale 
was 3.52, 3.19, 3.76, 3.48, 3.74 and 3.52 respectively. Two of the top 
NPVS-R statements in the students were “Maintain competency in 
area of practice” (trust dimension) and “Maintain confidentiality of 
patient”(caring dimension). Additionally, the students rated “Partici-
pate in peer review”(professionalism dimension) and “Participate in 
activities of professional nursing associations and research” (activ-
ism dimension) in the lowest statements. There was significant rela-
tionship between gender, economic conditions of family and the total 
average with student’s perspective on professional values (p<0.05).
Conclusion: Although the total mean scores of nursing students were 
in the range of ‘fairly important’ to ‘important’ in the Likert Scale, 
but the most graduating students are not aware about the importance 
of some  values’ dimensions and statements related to their non-clin-
ical tasks. However, appropriate planning and teaching methods is 
required to enhance the overall area of nursing professional values.
Key words: nursing values, nursing students, professional values
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چكیده
مقدم�ه: آم��وزش، تجرب��ه ای پر استرس می باش��د و بدیهی است كه ای��ن استرس در 
گروه ه��ای خاص جامعه چون دانشجوی��ان و به ویژه در رشته های علوم پزشکی به دليل 
هم��راه بودن استرس های محيط آموزشی با محيط بالينی می تواند پيامدهای جسمی و 

روانی متعددی به همراه داشته باشد. 
ه�دف:  ای��ن مطالعه با هدف تعيي��ن فراواني افکار خودكش��ي در دانشجویان پرستاري 

مامایي و مركز فوریت های پزشکی  در سال 1389 در ایرانشهر انجام شده است.
م�واد و روش ه�ا: این پژوه��ش، مطالعه ای توصيف��ي- تحليلی از ن��وع مقطعي است. 
مشارك��ت كنندگان 288 دانشجوي پرست��اري مامایي و مركز فوریت هاي پزشکي شهر 
ایرانشه��ر بودن��د كه در زمان اجرای پژوهش )از اردیبهشت ت��ا پایان خرداد ماه 1389( 
در یک��ی از رشته ه��ای فوق مشغول به تحصي��ل بوده و به روش تم��ام شماري انتخاب 
شدن��د. ابزار جمع آوري داده ها شامل فرم اطالع��ات دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد 
سنجش افکارخودكشی بِک بود. داده ها پس از جمع آوري، با به كارگيری آمار توصيفی 

 SPSS16 و آزمون ه��ای كاي دو، فيشر و ضریب همبستگی پيرس��ون توسط نرم افزار

.)α = 0/05) مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند
يافته ها: ميانگين نمره افکارخودكشي در نمونه مورد بررسي )16/83(20/73 بود. افکار 

خ��ود كشي در بي��ن 26/4% دانشجویان وج��ود داشت ك��ه 17% فکرخودكشي و %9/4 
آمادگي جهت خودكشي داشتند. وجود این افکار با جنس، تأهل و مقطع تحصيلی رابطه 
معنی داری داشته (P< 0/05( اما با سن، رشته تحصيلی و اشتغال دانشجو ارتباط معنی 

.)P< 0/05)داری نشان نداد
نتیجه گی�ري: ضروری است خدمات مش��اوره ای، كالس های آموزشی راه های مبارزه با 
استرس و زندگی سالم براي دانشجویان برنامه ریزی گردد و حتی االمکان از افراد مجرب 
دع��وت شود تا آزمون ه��ای روانشناختی مختلف را به عنوان تس��ت غربالگری در سطح 
دانشگاه ها و حتی مدارس استفاده كنند كه با تشخيص به موقع مشکالت روانی این قشر 

كارآمد، از آسيب های جبران ناپذیر آنها در آینده جلوگيری شود. 
کلمات کلیدی:  افکارخودكشي، دانشجویان علوم پزشکی

بررسي فراواني افکار خودکشي در دانشجويان علوم پزشکی 
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  مقدمه
مطاب��ق با تخمين سازمان جهاني بهداش��ت، از آنجایی كه در سال 
2000 مي��الدي نزدیک ب��ه هشتصد و پنجاه هزار م��رگ ناشي از 
خودكش��ي در جهان وجود داشته و بي��ش از ده تا بيست برابر آن 
اقدام ب��ه خودكشي كرده اند، در س��ال 2020 ميالدي تقریباً یک 
ميليون و پانصد و سي هزار نفر دراثر خودكشي خواهند مرد و بيش 
از ده ت��ا بيست برابر آن در سطح جهان اقدام به خودكشي خواهند 
ك��رد؛ یعني به ط��ور متوسط یک مرگ ناش��ي از خودكشي در هر 
بيس��ت ثانيه و یک اقدام به خودكشي دره��ر یک تا دو ثانيه اتفاق 
خواهد افتاد )1(. نتایج مطالعات در كشور هاي مختلف نشان می دهد 
شيوع فکر خودكشي در 12 ماه از 8/6 الی 12درصد و در طول عمر 
از 10/5 ال��ی 13/5 در صد متغيراست )2( و این ارقام در گروه هاي 
ویژه اجتماعي باالت��ر است؛ به طوري كه در دانشجویان پاكستاني، 
فک��ر خودكشي در ط��ول عم��ر 31/4% )3( و در نوجوانان 12-18 
ساله چيني شي��وع 6 ماهه آن 19/3% گ��زارش گردیده است )4(. 
براس��اس آمار، در سني��ن 24-15 سال، سومين علت شایع مرگ و 
مير، خودكشي است و خودكشي در افراد مجرد بيشتر دیده مي شود 

)5 و6(.
 برهمين اساس خودكشي از موضوعات داراي اولویت بهداشت روان 
براي سازمان جهاني بهداش��ت محسوب مي شود )7( و این اولویت 
در گروه هاي خاص جامعه به دليل شرایط ویژه اي كه دارند بيشتر 
احساس مي شود. از مهمترین ای��ن گروهها مي توان به دانشجویان 
اش��اره كرد كه به دليل شرایط سني خاص، باال بودن تجرد در بين 
آنها، دوري از خانواده، جدا شدن از متعلقات و وابستگي هاي چندین 
ساله، زندگي خوابگاهي، رویاروی��ي با مشکالت اقتصادي، اجبار به 
پيداك��ردن استقالل نسبي یا كامل )8(، مشکالت درسي، زندگي با 
دوستان جدید و آینده ي كاري و زندگي نامعلوم و...  گروهِ در معرض 
خطر ابتال به اختالالت رواني چون افسردگي و حتي افکار خودكشي 
به حساب مي آیند )9(. آمار نيز نشان داده خودكشی در دانشجویان، 
دومين علت م��رگ و مير پس از تصادفات می باشد. در فاصله سال 
ه��ای 2000- 2002، 4390 دانشج��و در ایال��ت متحده دست به 
خودكش��ی زده اند. مطابق با آمار دفتر مركزی مشاوره وزارت علوم، 
تحقيق��ات و فناوری در ایران در فاصله سال ه��ای 1383-1377، 
292 مورد خودكشی در بين دانشجویان وزارت مذكور گزارش شده 

كه از این ميان 25 مورد )8/6%( خودكشی كامل بوده است )10(.
بطوركل��ي آموزش تجربه اي پر استرس است؛ به خصوص در حرفه 

های علوم پزشکی كه با جان انسان ها سر و كار دارند )11(. دانشجویان 
علوم پزشکی به ویژه پرستاری و مامایی، به علت خواسته های روانی 
باال و دامنه تصميم گيری كم در حرفه خود و نياز به فراگيری دانش 
و مهارت ه��اي متعدد براي نقش ه��اي مختلف و گسترده، با عوامل 
استرس زای متعددی مواجه می شوند )12و13(. این گروه عالوه بر 
استرس هاي ناشي از محيط آموزشي در معرض استرسورهاي محيط 
باليني نيز قرار مي گيرن��د؛ زیرا تقریبا 50% از زمان این دانشجویان 
ب��ه فعاليت هاي باليني اختصاص دارد )13( در نتيجه عواملی چون 
تج��ارب تحقيرآميز، محيط آموزشي، تجربي��ات باليني، احساسات 
ناخوشایند، مشاهده مرگ و مير بيماران، مشاهده درد و رنج مردم، 
ترس از اشتباه در بالين بيمار، برخورد با انواع بيماري هاي خطرناک 
و واگير، تذكر مربي در حضور بيمار و ارتباط با پرسنل بيمارستان از 
عوام��ل استرس زایی است كه دانشجویان در طول دوران تحصيل با 
آن دس��ت و پنجه نرم می كنند )14(. ازسوي دیگر دسترسي سریع 
تر به دارو ها و آگاهي بيشتر به اثرات و عوارض برخي دارو ها و مواد 
مخدر، پر استرس بودن محيط كاري و حتي اكراه داشتن از به كار 
بردن درمان هاي دارویي مناسب جهت افسردگي یا سایر اختالالت 
رواني، این گروه را جهت ابتال به خودكشي آسيب پذیرتركرده است 

.)15(
با توجه به این كه این گروه، نيروی انسانی و سازندگان فردای كشور 
هستند، از این رو سالمت روانی آنها اهميت زیادی برای جامعه دارد. 
وجود مشکالت روان��ی در امور آموزشی دانشجویان، افت تحصيلی 
و حت��ي ت��رک تحصيل را به دنبال دارد ك��ه این مسئله باعث هدر 
رفتن منابع م��ادی، بودجه دانشگاه و نيروی حرف��ه ای كار، اتالف 
وقت دانشجویان و احساس نااميدی و یأس در آنان می شود. ازطرفي 
چون پرستاران عمده وقت كاري خود را بر بالين بيمار مي گذرانند، 
باید دید مثبت آنها به زندگي، خود، محرک بهبودي بيماران باشد. 
توج��ه به موارد مذك��ور، همراه با این كه در ح��ال حاضر اطالعات 
مدون��ي از ميزان شي��وع افکار خودكشي در گ��روه مذكور در ایران 
نيافتيم و از سوي دیگر داشتن این اطالعات جهت برنامه ریزي هاي 
مربوط به پيشگيري از خودكشي براي مدیران، برنامه ریزان و حتي 
مربي��ان پرستاري حائز اهميت است، پژوهشگر بر آن شد تا فراواني 
افک��ار خودكشي در دانشجویان پرستاري، مامایي و فوریت پزشکي 
ایرانشهر را تعيين نماید تا شاید بتوان با ارائه این آمار، گامي هر چند 
كوچک در جهت پيشگيري از بروز این رفتارهاي پر خطر و یا ابتال 

به اختالالت رواني زمينه ساز برداشت.
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  مواد و روش ها
ای��ن پژوهش، مطالعه ای توصيف��ی– تحليلی از نوع مقطعی بوده 
اس��ت. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشکده پرستاري مامایي 
و مرك��ز فوریت ه��ای پزشکی ایرانشهر بودند ك��ه در زمان جمع 
آوری نمون��ه )از اردیبهشت تا پایان خ��رداد ماه 1389( مشغول 
ب��ه تحصيل بوده و با رضایت كتبی وارد پژوهش شدند. معيارهاي 
ورود به این مطالع��ه شامل تمایل به شركت در پژوهش، اشتغال 
ب��ه تحصيل در یک��ي از رشته های پرست��اري، مامایي، بهداشت 
خانواده و ی��ا فوریت هاي پزشکي، برخورداری از سالمت جسمي، 
رواني، گفتاري، شنيداري و معيارهاي خروج از آن شامل رخ دادن 
واقعه استرس زاي عمده چون فوت عزیزان، بيماري صعب العالج 
براي خود یا خانواده و هر واقعه دیگري كه بتواند بر روند معمول 
زندگ��ي، رفتار و عملکرد ف��رد تأثير منفي داشته باشد، انصراف از 
شرك��ت در پژوهش و داشتن بيماري یا مشکل رواني و یا مصرف 
داروي روان پریش��ي بوده است. حجم نمونه در این پ ژوهش 288 

نفر بود كه به شيوه تمام شماري انتخاب شدند.
به منظور جم��ع آوري داده ها از پرسشنامه اطالعات دموگرافيک 
شام��ل 15سؤال و پرسشنام��ه استاندارد مقي��اس سنجش افکار 
خودكشي ب��ک  استفاده شد. این مقياس ی��ک ابزار خودسنجی 
19 سؤال��ی است كه به منظور آشکارسازی و اندازه گيری نگرش، 
رفتار و طرح ریزی برای ارتکاب به خودكشی تهيه شده و مقياس 
ب��ر اساس سه درجه نقطه ای از0 -2 تنظيم شده است. نمره كل 
ف��رد بر اساس جمع نمره ها محاسبه می ش��ود كه از0-38 متغير 
می باشد. این مقياس از پایایی باالیی برخوردار بوده كه با استفاده 
از ضریب آلفای كرونباخ، برابر با 0/9 و با استفاده ازروش آزمون-

بازآزم��ون پایایی آن 0/74 بدست آمد )16(. همچنين روایی این 
اب��زار در مقاالت مشابه بي��ن المللی تأیيد شده اس��ت )16(. در 
پژوه��ش حاضر، روایي اب��زار با نظرخواه��ی از 11 نفر از اعضاي 
هيئت علمي دانشکده پرست��اري مامایي و دانشگاه آزاد ایرانشهر 
م��ورد بررسي ق��رار گرفت. 5 س��ؤال اول ای��ن پرسشنامه، تست 
ه��ای غربالگری و پاسخ این سؤاالت نش��ان دهنده تمایل یا عدم 
تمایل به خودكشی فعال یا غير فعال می باشد. به عنوان مثال در 
صورت��ی كه از 5 سؤال اول، نمره 0-5 بدست آید، نيازی به ادامه 
پاسخگوی��ی نيست و در غير این صورت باید 14سؤال دیگر پاسخ 
داده ش��ود. در نهایت تفسير امتياز كل��ی به این صورت است كه 
نمره 0-5 نشاندهنده عدم وج��ود افکارخودكشی، 6-19 داشتن 

افکارخودكشی و 20-38 آمادگی جهت خودكشی می باشد. قبل 
از انجام طرح، از آموزش فهرست مشخصات دانشجویان گرفته شد 
كه شامل 127 دانشجوی پرستاری، 124 دانشجوی مامایی و 71 
فوریت پزشکی بود. با اجازه از اساتيد و هماهنگی قبلی با آنها در 
ه��ر گروه از دانشجویان، درانتهای وقت یکی ازكالس هاي درسي، 
اه��داف پژوهش و شرایط ورود و خ��روج براي كل كالس توضيح 
داده شد و بين دانشجوی��ان داوطلب، پس از گرفتن رضایت نامه 
شفاهی، پرسشنامه ها توزیع گردید و از آنها خواسته شد در مدت 
ده دقيق��ه پرسشنامه ها را بدون ن��ام تکميل نمایند. در نهایت، به 
منظ��ور بررسي ارتباط ميان متغيرهاي كيفي با امتياز رتبه بندي 
ش��ده افکار خودكشي، از آزمون آماری ك��ای دو و جهت بررسی 
ارتباط سن مشاركت كنندگان ب��ا ميانگين نمره افکار خودكشی 
ب��ک از ضریب همبستگی پيرسون استف��اده شد و نتایج درسطح 
معنی داری 0/05 تجزیه وتحليل گردید. از نظر مالحظات اخالقی 
نيز طرح مذكور، مص��وب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده و از 

كميته اخالق آن دانشگاه مجوز كسب نموده است.
  يافته ها

ميانگين سن مشاركت كنندگان 2/99±22/52 سال بود. 197نفر 
)68/4%( مجرد و 91 نفر )31/6%( متأهل بودند. 256 نفر )%88/9( 
فقط دانشج��و، 20 نفر )6%( شغ��ل آزاد و 12 نفر )5/1%( كارمند 
بودن��د. 214 نفر )74/3%( مؤنث و 74 نف��ر )25/7%( مذكر بودند. 
65 نف��ر )22/6%( در مقطع كاردانی و 223 نفر )77/4%( در مقطع 
كارشناسی تحصيل می كردند. درتفسير نتایج بدست آمده از نمرات 
افکار خودكشی در نمونه های مورد بررسی، 212 نفر )73/6%( بدون 
افکار خودكشی، 49 نفر )17%( با افکار خودكشی و 27 نفر )%9/4( 
آمادگی جهت خودكش��ی داشتند )جدول شماره1(. آزمون آماری 
 ،)p=0/00( كای دو نشان داد نمرات طبقه بندی شده، با جنسيت
وضعيت تأه��ل )p=0/007( و مقطع تحصيلی )p=0/013( ارتباط 
معن��اداری داشته است )ج��دول شماره2(؛ اما ب��ا رشته تحصيلی 
)p=0/3( و شغ��ل دانشج��و )p=0/39( رابطه معن��اداری مشاهده 
نشد. ضریب همبستگی پيرسون نيز بين سن و ميانگين نمره افکار 

.)p=0/271( خودكشی ارتباط معناداری نشان نداد
  بحث

خودكشي سومين علت مرگ در بين افراد 15-24 ساله )6 و17( 
و دومين علت م��رگ در بين دانشجویان ایراني، پس از تصادفات 
می باشد )6(. گرچه خودكشي موفق در بين دانشجویان پایين تر 
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از اف��راد عامه است )18( ام��ا در فاصله سال های 2002-2000، 
4390 دانشجو در ایالت متحده دست به خودكشی زده اند. مطابق 
با آمار دفتر مرك��زی مشاوره وزارت علوم تحقيقات و فناوری، در 
ای��ران در فاصله سال ه��ای 1377-1383، 292 مورد خودكشی 
در بين دانشجویان وزارت مذكور گزارش شده كه از این ميان 25 

مورد )8/6%( خودكشی موفق بوده است )10( .
در مطالع��ه مذك��ور كه ب��ر روی 288 دانشج��وي 18-38 ساله 
رشته ه��اي مختلف پرست��اري، مامایي و فوریت ه��اي پزشکي و 
در مقاط��ع كارداني و كارشناس��ي انجام شده ب��ود، ميزان افکار 
خودكشي 26/4% به دس��ت آمد كه 17% فکر خودكشي و %9/4 
آمادگي خودكشي داشتند. در مطالعه موسوي، ملکيان و كيخایي 
در سال1387، وجود افکار خودكشي در دانشجویان دانشگاه هاي 
اصفهان، 10/33% گزارش شده است )19(. آمارهاي ارائه شده در 
مطالعات مختلف، متفاوت است به طوري كه در بررسي دانشجویان 
كلمبيا درسال 2002، شيوع تفکرات خودكشي 4/4% )20( و در 
دانشجوی��ان استراليا 62% برآورد شده است )21(. مطالعه ای در 
س��ال 2009 در دانشجویان دانشگاه آتالنتيک آمریکا، این شيوع 
را 6 % گ��زارش ك��رد )22(. در مطالع��ه اي ك��ه در سال 2003 
در اسپاني��ا انجام شد، نش��ان داد كه شيوع تفک��ر خودكشي در 

دانشجویان سال آخر دانشگاه 3/6% بوده است )23(.
باریوس، سيمون واورت1)2000( بيان كردند بر اساس تحقيقات 
مل��ي آمریکا، 11/4% از دانشجوی��ان در سال گذشته تالش براي 
خودكشي داشته اند و 7/9% آنها برنامه اي جهت این كار تدارک 
دی��ده و 1/7% موفق ب��ه خودكشي شده بودن��د )24(. تفاوت در 
آمارهاي ارائه شده در مطالعات مختلف به ابزارهاي مورد استفاده 
برای سنجش و یا خصوصيات جوامع مورد بررسي مربوط می شود؛ 

زیرا تفاوت ه��اي موجود در باورهاي مذهب��ي، فرهنگي و عوامل 
خطر زمينه ساز خودكشي نظي��ر بيکاري و سوء استفاده از الکل 
و دارو در كشورهاي مختل��ف متفاوت است. تفاوت آشکاري بين 
كشورهاي اسالمي و مذاه��ب توحيدي غير اسالمي از یک طرف 
و كشوره��اي مذهبي با الئيک ازسوي دیگ��ر وجود دارد. طوري 
ك��ه آمار خودكشي در یک كشور الئيک مانند چين از یک كشور 
كاتوليک چون ایتاليا باالتر و در ایتاليا از یک كشور اسالمي مانند 
ایران و كویت باالتر است. از طرفي اعتقادها و التزام های مذهبي 
و معن��وي باعث كاهش شيوع افسردگي، كاهش شدت آن و بهتر 

بودن سير و پيش آگهي بيماري مي شود )1( .
درمطالعه حاض��ر ميزان افکار خودكشي ب��ا جنسيت رابطه معنا 
داري داشت��ه )p>0/05(، نمره وجود افکارخودكشي در دختران 
نسبت ب��ه پسران  باال تر بوده است. ولی آمادگی برای خودكشی 
در پس��ران بيشتر از دختران اس��ت . در این مورد نتایج مطالعات 
متف��اوت اس��ت؛ طوری ك��ه در مطالع��ه موس��وي و ملکيان در 
دانشگ��اه اصفهان درس��ال 1387 )19( و همتي و دانش آموز در 
دبيرستان ه��اي ایالم سال1383 ه��م فراواني افکار خودكشي در 
دانشجویان پسر بطور معنا داري بيشتر بوده است )25(. بر اساس 
آمار، خودكشي در زنان حدود چهار برابر بيشتر از مردان است در 
حال��ي كه خودكشي موفق در م��ردان سه بار بيشتر از زنان است 
)26(. آم��ار ميزان خودكشی مردان و زنان درسال 1998 در كل 
دني��ا نيز نشان داده در تمام گروه های سنی، ميزان خودكشی در 
م��ردان بيش از زنان بوده اس��ت )27(. در مطالعات مشابه دیگر، 
فک��ر خودكشي و تاریخچه تالش ب��راي آن در دانشجویان دختر 
بيشت��ر از پس��ران بوده )23( و در مطالعه انج��ام شده در كلمبيا 
نيز شيوع تفک��رات خودكشي در زنان بيشتر بوده است )20( گر 
چه در مطالعه انجام ش��ده در استراليا، جنسيت در بروز تفکرات 
خودكشي تأثير نداشت )21( و در مطالعه هميلتون2 نيز جنسيت 
با نمره پرسشنامه افکار خودكشي ارتباط معنا داري نداشته است 
)28(. عل��ت تفاوت هاي مذكور را مي توان به فرهنگ، خصوصيات 
و مشک��الت جوامع یا حجم نمونه مورد بررسي نسبت داد. طوري 
ك��ه نتایج مطالعه حاضر با نتایج مقاالت مشابه در ایران همخواني 

داشته است.
در مطالع��ه مذكور مي��زان افکار خودكشي ب��ا مقطع تحصيلي و 
تأه��ل رابطه معنا داري داشته است و وج��ود افکار خودكشي در 
دانشجوی��ان كارشناسی بيشت��ر  ازكارداني بوده است كه مي توان 

جدول 1. نمرات افكارخودکشي دردانشجويان

درصدتعدادافكارخودکشي

21273/6 )5-0( بدون افکار خودكشي

4917)19-6(داشتن افکار خودكشي

279/4)38-20( آ مادگي جهت خودكشي

288100جمع
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جدول 2. ارتباط افكارخودکشي با برخي خصوصیات دانشجويان

افكارخودکشي

خصوصیت دموگرافیک

)0-5(
بدون 

افكارخودکشي

)6-19(
داشتن افكار 

خودکشي

)20-38(
آمادگي

جهت خودکشي
نتیجه آزمون جمع

آماري

س
جن

مونث
1713310214تعداد

x2= 25/36

df=2

P=0/00

59/411/53/574/3درصد

مذكر
41161774تعداد

14/25/65/925/7درصد

جمع 
2124927288تعداد

43/6179/4100درصد

لي
صي

تح
ع 

قط
م

كارداني
41121265تعداد

x2= 8/76

df=2

P=0/013

14/24/24/222/6درصد

كارشناسي
1713715223تعداد

59/412/85/277/4درصد

جمع
2124927288تعداد

73/6179/4100درصد

هل
 تأ

ضع
و

مجرد
1344122197تعداد

x2= 10/07

df=2

P=0/007

46/514/27/668/4درصد

متأهل
788591تعداد

27/12/81/731/6درصد

جمع
2124927288تعداد

73/6179/4100درصد

جو
نش

 دا
غل

ش

فقط دانشجو
1914322256تعداد

x2= 1/876

df=2

P=0/391

66/314/97/688/9درصد

دانشجوي 
شاغل

216532تعداد

7/32/11/711/1درصد

جمع
2124927288تعداد

73/6179/4100درصد
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یک��ي از دالیل آن را اميد بيشتر به اشتغال بهتر  در آینده نسبت 
به دانشجویان مقطع كارداني دانست كه احيانا در دسترس نيست. 
گرچه در این زمينه مقاله مشابهی كه در مشهد كار شده بود بين 
افک��ار خودكشی با مقاطع مختلف تحصيل��ی ارتباطی بيان نکرد 
)29( كه احتماالً علت این تفاوت در حجم نمونه و در رشته ها ي 

مورد مطالعه است.
وجود افکار خودكش��ي در دانشجویان مجرد بيشتر از متأهل بود 
كه در زمينه تأه��ل، نتایج با بررسي محمدیان، شيري و سهرابي 
در س��ال 1383 ایالم )30( همخواني داشت��ه است. عالوه بر آن 
آمارهاي موجود در جهان و در سطح كشورهاي پيشرفته نيز مؤید 
ای��ن مطلب است )1(. اما در برخي مطالعات مشابه، آمار اقدام به 
خودكش��ي، درمتأهلين بيشتر گزارش شده است. ازجمله مطالعه 
رضائي، فرزانه و اعظمي در بررسي همه گيري خودكشي دراستان 
اردبي��ل در سال 1388 بر اساس آمار بدست آمده از بيمارستانها 
و در م��ورد بيماران��ي كه به همين دليل فوت ك��رده اند این آمار 
در متأهلي��ن بيشتر بوده است )31(. در نتایج مطالعه انجام شده 
ب��ر الگوي پنج سال��ه 1379-1384 در ته��ران نيز خودكشي در 
متأهلين بيشتر بوده است )27(. در بررسي این تفاوت ها مي توان 
بي��ان داشت نتایج اخير مربوط به آم��ار خودكشي موفق است نه 
افک��ار خودكشي و عالوه بر آن باالتر ب��ودن این آمار در مجردان 
ممکن است ب��ه خاطر داشتن یکي از بزرگترین بحران هاي پيش 
رو در زندگي یعني ازدواج، نداشتن سيستم حمایتي مهمي چون 
همسر در زندگي و همچنين كمتر بودن احساس تهعد در زندگي 

مجردي است.
در مطالع��ه حاضر بين افکار خودكش��ي با سن، رشته تحصيلی و 
شغ��ل رابطه معنا داري دیده نشد. در مطالعه هميلتون نيز سن با 
نمره پرسشنامه افکار خودكش��ي ارتباط معنا داري نداشته است 
)28(. در مطالعه انجام شده در برزیل وجود این افکار و افسردگی 
در دانشجوی��ان پرست��اری و داروسازی بيشت��ر از سایر رشته ها 
ب��وده است )32( و مطالعات مشابه دیگر، این خطر را دركاركنان 
خدمات بهداشتي درماني و داروسازان به عبارتي رشته هاي علوم 
پزشک��ي بيشت��ر از بقيه ذكركرده اند )11( ك��ه احتماالًعلت این 
تفاوت در متفاوت ب��ودن محيط پژوهش، متنوع بودن رشته هاي 

مورد مطالعه و شاید حجم نمونه مورد مطالعه باشد.

  نتیجه گیري 
در مقایس��ه نتایج مطالعه حاضر با مطالع��ات مشابه دیگر، ميزان 
افکارخودكش��ی در نمونه م��ورد بررسی، درص��د باالتری داشته 
است. باتوجه به این كه فک��ر خودكشی می تواند زمينه ساز اقدام 
ب��ه خودكشی باشد به خص��وص در این گروه از اف��راد كه آینده 
سازان جامعه بوده و حرفه شان به گونه ای است كه باید با عشق 
و عالق��ه بر بالين بيمارحاضر شوند و كلي��ه مدیران آموزشی اعم 
از ریاست دانشکده تا مربيان، اساتيد مشاور و مدرسين پرستاری 
در حف��ظ و ارتقای بهداشت روان دانشجویان مسئول هستند، لذا 
توصي��ه می شود درصورت امکان، با دعوت از افراد مجرب حداقل 
به صورت ساليان��ه، تست های روانشناسی ب��ه منظور غربالگری 
در دانشجوی��ان انج��ام شود. در صورت وجود ه��ر گونه اختاللی، 
ریشه یابي آن توس��ط اساتيد راهنما و مشاور دانشجویان صورت 
گيرد، كالس هاي مفيد آموزشي چون یاددهي مهارت هاي زندگي 
ب��راي آنها برگزار شود، از اساتيد تقاضا شود در انتهاي كالس هاي 
درس��ي از مشکالتي كه در گذشته وجود داشته، دورنماي روشن 
رشته ه��اي پزشکي و كاربرد آنها در زندگي روزمره صحبت كنند. 
از اساتي��د دروس عموم��ي و روحانيون هم تقاض��ا شود در مورد 
داشت��ن اميد در زندگي و توكل بر خدا براي حل مشکالت همراه 
ب��ا تالش و پشتک��ار بحث نمایند تا دانشجوی��ان با اميد بيشتري 
گ��ام در راه آینده گذارند. درمطالعه مذكور محدودیت هایي چون 
تأثير تفاوت های فردی، خصوصيات روانی، ویژگی های شخصيتی 
و خانوادگی وجود داشته كه همگی در پاسخ به سؤاالت تأثيرگذار 
بوده اند؛ گرچه قابل كنترل نبوده اند اما سعی شد با توضيح كامل 
س��ؤاالت و برطرف كردن ابهامات در پاس��خ دهی، حتی االمکان 
این محدودیت تعدیل شود. درنهای��ت، پيشنهاد می شود مطالعه 
مذك��ور با تعداد نمونه بيشت��ر، در دانشجویان دو گروه پزشکی و 

غير پزشکی بررسی و مقایسه شود. 
  تشكر و قدراني

ای��ن پژوهش با حمایت های مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشک��ی زاهدان انجام ش��ده است. از معاون��ت محترم پژوهشی 
دانشگ��اه، همک��اران هيئت علم��ی دانشکده پرست��اری مامایی 
ایرانشهر و خانم ها مهدیه كاظمی و هاجر حسين بر و دانشجویان 
پرست��اری، مامای��ی و فوریت های پزشکی ب��ه دليل همکاری در 

جمع آوری داده ها تشکر و قدردانی می شود.
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Assessing suicidal ideation frequency 
in medical students

Introduction: Education is a full stress experiment which can 
cause some physical and psychological effects, especially these 
may be intensified in medical sciences students; because it com-
pound with stress of clinical fields. 
Aim: This study was done to determine frequency of suicidal ide-
ation in nursing, midwifery and medical emergency students in 
Iranshahr province in Iran in 2010.
Method: This study was an analytic- descriptive; cross- sec-
tional study.  The samples were all 288 nursing; midwifery and 
medical emergency students in Iranshahr; who were enrolled in 
2010. Data collection tools were demographic questionnaire and 
Beck’s standard scale of suicide ideation. Data were analyzed by 
descriptive statistics such as Chi-square test, Fisher and Pearson 
correlation (α= 0.05) in SPSS16.
Results: Mean of suicidal ideation scores was 20.73(16.83). Sui-
cide ideation was existed in 26.4 % of samples that 17% of them 
had suicidal thoughts and also 9.4% of them had susceptible for 
suicide. Suicidal ideation had significant relation with sex, grade 
of education and marital status (p<0.05) but it was not related 
with age, educational field and occupational status of students 
(p>0.05).
Conclusion: It is necessary that guided consultation services 
and special trainings about healthy living and methods of deal-
ing with stress plan for students. And if it is possible, experts 
would be invite to use kinds of psychological tests for screening 
in universities and schools. It would be diagnosed and treatment 
of mental disorders on time and that will prevent irretrievable 
damages in future in university students.
Key words: medical students, suicidal ideation, suicidal thoughts
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of paper review. 
Aim: One clear, measurable, achievable sentence that  should be used homogenously in all parts of  paper. 
Method: The method should include general information about the study  type ,samples, data collection tools and methods and the type 
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 At last ,according to the study question(s) (meaning or the process  of study ) ,study results should be presented in a way that 
explained meaning  or essential hypothesis acquired  from data, show a rational and clear relationship  between concepts, theme, 
classification or the main variable.

Discussion:Discussion Should contain a summary and conclusion of the outcomes in order to respond the research questions and objectives. 
These points  should be considered in discussion : 

1- In quantitative study the numerical and statistical results should not be repeated. 
2- The relationship between study findings and other congruent or opposed (national and international ) studies should be analyzed (not 
describe) and reasons of accepting or objecting them explained.
3- Unexpected outcomes  should also be discussed . 
4- In the studies which are based on theories or models ,study outcomes should also be explained accordingly.
5- Expressing ideas beyond the study findings should be avoided. 



Instruction  to authors

During the research process researchers review , gather and provide  a lot of information .The purpose of writing an  paper as a scientific 
report is Provide useful information to the reader about the process and outcomes of study in order to be used appropriately. But in a paper  
which parts of study and what kind of data or information are useful for the readers?   In order to answer this question and  helping writers 
and judges while evaluating  papers , Scientific journals prepare  guide for the writers.  Ofogh as a scientific journal uses the experiences of  
well known international journals and  authorities  to prepare an instruction to authors that is follow as below.   
A) Original research Paper: These types of papers are based on a well organized research projects and strong scientific findings that 
should regularly include these parts: title, abstract, introduction, methods, results, discussion and references . 
B) Review papers: In these kinds of articles the author should be  thoroughly   acquainted on the issue and prepared it ,using at least 20 
reliable scientific references  and contain:
Title ,abstract ,introduction, background history ,research purpose ,related scientific research done  in that issue ,analyzing and discussing 
them and conclusion .The final conclusion and useful recommendation for the future should also be included( at least 3 out of 20 of the 
references must be done by author and related to the issue ).
C) Case report: These papers are written  based on the observation of one or more professional case(s) which present an especial view and 
feature about the issue ,that contain : 
Title, abstract, abstract (English and Persian),introduction ,case report ,references and documentation.
D) Team Work: These papers are based on joint works of national (inter-university cooperation)or  international groups about nursing 
education or management .  These types of papers are mostly preferred by the “Ofogh” journal. 
General principles: 

1 - Persian is the official language of Journal. 
2- The paper has  not been submitted or published   in any other national or international  journal .the scientific title of all the authors 
should be mentioned and all of them must be aware of the process of submitting and publishing the paper . A cover letter signed by 
authors is required  that  shows  their commitment to the principle of the journal. 
3- The author(s) should send two files  without author’s names ,containing paper and cover letter online,   to the journal  URL : www.ijnv.
ir, the files that submits  by mail or email will not be accepted.
4-In the text or tables, Specific names or words in abbreviation form should be known internationally  and mentioned once  in complete 
form and the abbreviation in  brackets.
5-Graphs , figures and tables should be clear enough to be published , presented in separate pages with number and title of them on above 
the tables  and in bottom of page for the graphs. the people’s images should not be recognizable.
6 – The paper should be typed  double space (rows distance 1.5 cm),in A4 paper size, 2.5 cm intent from each side, by word  2003 
software .
7 - Persian manuscript with  size 12 of “Mitra “font  and English version with  size 12 of “Time New Roman” font  in a file containing 
the file name should be sent to the journal site  .
8- Authors are responsible of accuracy  of the content . time distance more than 3 years  between the study  and it’s publish is not accepted. 
9 - The right of rejecting, accepting, modifying, editing or summarizing the papers are reserved for the Journal and sending materials or 
appendix  will not be refunded. 
10- Acceptance of papers depends on their   commitment to apply moral principles of the Helsinki –Tokyo convention of clinical study 
on human being. Moral committee of the institute where the study has done should confirm commitment of the study to moral principles. 
It is also required to obtain consent from subjects of the study and this issue should be mentioned explicitly in the text.
11- content of the “Ofogh”  can be used with reference citing.
12 -  Each issue of journal contains only one review article  . Every individual as the first or the responsible author can publish just one 
paper in each issue .
 Evaluation process of the paper: 
1- paper acceptance depends on strict compliance with above mentioned  general principles  . 
2- Each  paper were judged by at least three judges .after head Secretary report about judges evaluation result ,final decision  about 
publishing will be made by journal editorial board.

Page layout: 
Title Page  

1- Title should be precise ( 15 words limit )containing study  subject and author(s)’s point of view in coordination  with the content of 
paper. Qualitative study’s title should represent the subject studied based on the experiment ,it will be typed in bold font.
2-Title page should contain a brief title For each page (maximum 5 words). 
3 - The author / authors name will be mentioned below  the title row. 
4- Corresponding Author should be distinguished by the * sign and that name will be  indexed in first page as (*. Corresponding Author).
5- Authors complete characteristics( including names, scientific titles ,contact address  and their place of employment, including 
universities, colleges or research institute )should be mentioned in the first page’s subtitle of both  Persian as well as English abstract. 
6- In  English abstract the principles of Latin enrollments should be met in which family name mentioned first ,then  the first letter of first 
name  followed by   scientific degree, MSc, MD, ph.D, BSc .
7- E-mail address of responsible author will be  indexed in the first page. 

Abstract: Persian or English Abstracts will be  presented in structural? separate pages (  250 to 300 words without references and 
abbreviations). abstract  contains  all concepts and elements of paper as below: 
Introduction: This part  contains 2 or 3 sentences about the necessity of the study based on the theories or models(if required) or a summary 
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