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Abstract 
Introduction: Life satisfaction is one of the components of mental health that is influenced by many factors, 
including self-efficacy, which is very important for nursing students to study and study this concept. The 
purpose of this study was to determine the relationship between self-efficacy and life satisfaction in nursing 
students. 
Methods: This study is a descriptive-analytical study that the research population includes all undergraduate 
nursing students studying at Hamadan University of Medical Sciences in 2018-2019. The sample consisted 
of 200 nursing students who were selected by the available sampling method. Standard questionnaires, the 
life satisfaction of Diner et al., and Sherrer et al. Self-efficacy were used for data collection. Data analysis was 
performed using spss16 software and statistical methods, including mean and standard deviation, Pearson 
correlation coefficient, one-way ANOVA, and independent t-test. 
Results: 51.5% of female students, 82.9% were single, 53% were non-native, and their mean age was 23 years. 
The results showed that the mean and standard deviation of students' life satisfaction was 15.09 ± 4.29, which 
was higher than the average value, and the mean self-efficacy score was 56.82 ± 6.67 was at a moderate level. 

There was also a significant positive correlation between self-efficacy and life satisfaction (P < 0.001 ،r = 0.4). 
Conclusions: Findings showed that self-efficacy was related to life satisfaction in nursing students. In other 
words, as self-efficacy increases, life satisfaction increases. Therefore, it is suggested that measures such as 
holding self-efficacy skills training workshops increase the level of life achievement among nursing students 
as one of the essential and influential strata of society. One of the most critical and influential segments of 
society has grown. 
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 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

 یپرستار انیدر دانشجو یاز زندگ تیبا رضا یارتباط خودکارآمد
 

  4تاپاک  یلی، ل ،*3 یشمسائ دی، فرش 2 یصادق ری، ام 1 یهوشنگ زند
 

 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار ،یارشد روان پرستار یکارشناس یدانشجو ۱
 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ار،یدانش 2
 رانیهمدان، همدان، ا یمادر و کودک، دانشگاه علوم پزشک یمراقبتها قاتیمرکز تحق ار،یدانش 3

 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یستیگروه آمار ز ار،یاستاد 4

همدان، همدان،  یمادر و کودک، دانشگاه علوم پزشک یمراقبتها قاتیمرکز تحق ،ییشمسا دیفرش: نویسنده مسئول *

 shamsaei68@yahoo.com: لیمی، ا3838۱94۱-08۱: ران،تلفنیا
 

 28/۱2/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   ۱6/09/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
است که در  یاز جمله خودکارامد یعوامل متعدد ریسالمت روان است که تحت تأث یهااز مؤلفه یکی یاز زندگ تیرضا مقدمه:
با  یارتباط خودکارآمد نییپژوهش حاضر با هدف تع نیدارد. بنابرا یاریبس تیمفهوم اهم نیو مطالعه ا یبررس یپرستار انیدانشجو

 شد. امانج یپرستار انیدردانشجو یاز زندگ تیرضا
مشغول  یپرستار یکارشناس انیدانشجو لهیاست که جامعه پژوهش شامل ک یلیتحل _ یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا روش کار:

بود  یپرستار انینفر از دانشجو 200شامل  ی. نمونه مورد بررسباشدیم 97-98همدان در سال  یدر دانشگاه علوم پزشک لیبه تحص
، Dier یاز زندگ تیاستاندارد، رضا یهااطالعات از پرسش نامه یجمع آور یرادر دسترس انتخاب شدند. ب یریکه با روش نمونه گ

شامل محاسبه  یآمار یهاو روش spss16داده با استفاده از نرم افزار  لیو تحل هیاستفاده شد. تجز Sheerer یو خودکارآمد
 انجام شد. یطرفه و آزمون ت کی انسیوار زیآنال رسون،یپ یهمبستگ بیضر ار،یو انحراف مع نیانگیم

پژوهش نشان  جیسال بود. نتا 23آنان  یسن نیانگیو م یبوم ریدرصد غ 53درصد مجرد،  9/82زن،  انیدرصد دانشجو 5/5۱ ها:یافته
ر از باالت یزندگ تیفیبراساس نقطه برش پرسشنامه ک عبارتی به بود 09/۱5 ± 29/4 یاز زندگ تینمره رضا اریو انحراف مع نیانگیداد م

 تیو رضا یخودکارآمد نیب نهمچنی. بود متوسط سطح در 82/56 ± 67/6 ینمره خودکارآمد نیانگیم نیمقدار متوسط بود و همچن
 (.r ،00۱/0<  P=  4/0وجود داشت ) یمثبت معنادار یهمبستگ یاز زندگ

 یدکارامدبا باال رفتن خو یارتباط دارد. به عبارت یپرستار انیدر دانشجو یاز زندگ تیبا رضا ینشان داد خودکارامد افتهی نتیجه گیری:
خودکار  یهاآموزش مهارت یهاکارگاه یبرگزار رینظ یبا اقدامات شودیم شنهادیپ نی. بنابراشودیم شتریب زین یاز زندگ تیرضا زانیم

 داد. شیجامعه افزا رگذاریاز اقشار مهم و تأث یکیرا به عنوان  یپرستار انیدر دانشجو یاز زندگ تیسطح رضا یآمد

 یپرستار انیدانشجو ،یخودکارآمد ،یاز زندگ تیرضا ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

ه هستند ک یاز مباحث دیو ام یاز زندگ تیرضا ،یستیموضوع بهز امروزه

ها در سرتاسر جهان قرارگرفته است. از پژوهش یاریبس هیاساس و پا

ها مختلف، هنوز انسان یهانهیدر زم یعلم یهاشرفتیچرا که به رغم پ

یکه م شوندیمواجهه م یعی، اتفاقات و وقاهاتیخود با موقع یدر زندگ

را  یو شادکام یاز زندگ تیرضا د،یام ژهیانسان به و یسالمت روان تواند

 .[۱] دچار اختالل کند

و نگرش فرد و  یبهداشت روان یهااز شاخص یکی یاز زندگ تیرضا

 یندگز یهاجنبه یبرخ ایخود و  یزندگ تینسبت به کل یعموم یابیارز

 یاز زندگ تی. رضا[2] است یو تجربه آموزش یخانوادگ یهمچون زندگ

 باشدیسالمت روان م یدیو شاخص کل یرفاه ذهن یبه عنوان بعد اصل

سازان آن جامعه  ندهیهر جامعه معموالً آ انیدانشجوکه  یی. از آنجا[3]

 ریتأث زیآنان ن یرو توجه به ابعاد سالمت روان نی، از اشوندیمحسوب م

که از سالمت  یافراد رایکل جامعه دارد ز یدر سالمت روان ییبه سزا

د خو یذهن ییفکر کنند و از توانا توانندیبرخوردار هستند بهتر م یروان

حجم  لیبه دل یپرستار انیدانشجو انیم نی. در اندیاستفاده نما شتریب

، همواره هامارستانیدر ب یو اختصاص یکارورز یدروس عمل اد،یکار ز

در تماس هستند. لذا  مارانیبا اقشار مختلف مردم و انواع مختلف ب

. [4] باشدیالزمه کار آنان م یکاف یو سالمت روان یقو هیوحداشتن ر

ز ا رایمهم است ز اریبس یپرستار انیدانشجو یبرا یاز زندگ تیرضا

 ،ییو احساس تنها کندیم یریاز مطالعه جلوگ یناش یفرسودگ
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از  تی. رضادهدیدر آنها را کاهش م یاضطراب، استرس و افسردگ

 یتارپرس انیدانشجو یدر دانشگاه برا لینه تنها در دوران تحص یزندگ

یم یعنوان پرستار زندگ هکه آنها ب یزمان زین ندهیمهم است بلکه در آ

 فیدر انجام وظا یپرسنل پزشک گریو د مارانیتعامل با ب یبرا کنند

 .[5] است تیاهم یمربوط به آنها هم دار

است.  یخودکارآمد یاز زندگ تیاز عوامل مؤثر بر رضا یکی

 فیانجام وظا یخود برا ییقدرت باور فرد به توانا ای زانیم ،یخودکارآمد

 تیو رضا یخودکارآمد نی. رابطه مثبت ب[6] به اهداف است دنیو رس

 ییباال توانا یکه افراد با خودکارآمد تیواقع نیبا ا تواندیم یاز زندگ

گزارش شده  رایاسترس زا را دارند درک شود ز یهاتیغلبه بر موقع

 "کار را انجام دهم نیا توانمیم "نگرش من یافراد دارا نیاست که ا

 یکه دارا یافرادOsborne (20۱0) . طبق مطالعه[7] هستند

 یواقع زانیخود را کمتر از م یهاییتوانا ستند،ین یمناسب یخودکارآمد

افراد،  نی، اکنندیم یتیاحساس نارضا یندگ، معموالً از زکنندیبرآورد م

که آنان را  یطیو شرا دادهایدارند و در مقابله با رو یاحساس درماندگ

و همکاران  Vecchio [8] ، ناتوان هستنددهندیقرار م ریتحت تأث

( دریافتند که باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اجتماعی به 2007)

از زندگی هستند،  ایترض یهابینی کننده عنوان بهترین پیش

فرد با مشکالت را موجب شده  یکاهش انفعال و سازگار یخودکارآمد

هر چه بهتر روابط  تیریو مد زدیانگیو شخص را به چالش مسائل بر م

 شیرا پ یاز زندگ تیرضا قیطر نیو به ا شودیرا موجب م یفرد انیم

 العه( در مط۱392) ایکه حسن ن ستیدر حال نی. ا[9] کندیم ینیب

 ینارتباط مع یو شادکام یخودکارآمد نیکه ب دیرس جهینت نیخود به ا

. احساس خودکارآمدی باال، سالمت شخصی، [۱0] وجود ندارد یدار

، دهدیمتعدد، افزایش م یهاو کارها را از راهتوانایی انجام تکالیف 

خود اطمینان دارند تکالیف مشکل را به عنوان  یهاتیافرادی که به قابل

که باید بر آن تسلط یابند، به جای اینکه آن را  رندیگیدر نظر م لشچا

تهدید آمیز ببینند و از آن اجتناب کنند. اهداف چالش انگیز را انتخاب 

ها تا آن را به انجام برسانند. آن مانندیمتعهد باقی م اًیو قو کنندیم

. ورنداطمینان دارند که قادرند تهدیدهای بالقوه را تحت مهار خود درآ

و اضطراب و  ندیآیو کنار م ابندییبه خوبی با شرایط، سازش م

 هاشرفتیکنند. پافسردگی کمتر و بهزیستی ذهنی باالتری را تجربه می

مثبت آدمی نیازمند باورهای کارآمدی شخصی خوش و سالمت روان 

 ریو تأث ینقش خودکارآمد تیبا توجه اهم نی. بنابرا[۱۱] بینانه است

 یارتباط خودکارآمد نییمطالعه با هدف تع نیا یت از زندگیآن بر رضا

 .انجام شد یپرستار انیدردانشجو یاز زندگ تیبا رضا

 کارروش

امل ش یبود که جامعه آمار یلیتحل _ یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا

وم در دانشگاه عل لیمشغول به تحص یپرستار یکارشناس انیدانشجو

بود. حجم نمونه با استناد به مطالعات  97-98همدان در سال  یپزشک

 یتگهمبس بیو با در نظر گرفتن ضر Çakar  [۱2 ,۱3]و ییشمسا

 ۱0لحاظ کردن  نیو همچن %5برآورد  یو خطا %90و توان  24/0

که با استفاده از  د،ینفر برآورد گرد 200برابر  ،یاحتمال زشیدرصد ر

ورود به مطالعه  یارهایدر دسترس انتخاب شدند. مع یریروش نمونه گ

که در  یپیوسته پرستار یکارشناس انیدانشجو-۱عبارت بودند از: 

اختالل بارز  -2 هستند. لیمشغول به تحص یدانشکده پرستار

از  انیخروج از مطالعه انصراف دانشجو ارینداشته باشند. مع یروانپزشک

ها شامل پرسشنامه داده یجمع آور ابزار .ادامه شرکت در مطالعه بود

 از تیپرسشنامه رضا ،یلیو تحص یشناخت تیفرم مشخصات جمع

 .بود Sheerer یو پرسشنامه خودکارآمد Diner یزندگ

سؤال  7شامل  یلیو تحص یشناخت تیفرم ثبت مشخصات جمع (الف

 .بود یلیتأهل، سن، ترم تحص تیدر رابطه با وضع

 و همکاران: این مقیاس را Diner یاز زندگ تیپرسشنامه رضا (ب

Diner  سنجش میزان رضایت کلی  یبرا ۱985و همکارانش در سال

 یکه مؤلفه شناخت هیگو 5پرسشنامه شامل  نیاند. ااز زندگی تهیه کرده

 یادرجه 5 اسیو با مق باشدیم کندیم یریرا اندازه گ یفاعل یستیبهز

. شودیم ی( نمره گذار5 = تا کامالً موافقم ۱ = )کامالً مخالفم کرتیل

نشان دهنده  ۱0تا  5بوده که نمره  25تا  5 نیدامنه نمرات هر فرد ب

از  تیرضا زانیم ۱5تا  0۱/۱0نمره  ف،یضع یاز زندگ تیرضا زانیم

 یاز زندگ تیرضا زانیم 25تا  0۱/۱5در سطح متوسط و نمره  یزندگ

نشان دهنده  اسیمق نی، نمره باالتر در ادهدیدر سطح باال را نشان م

 یو اسکندر ی. در مطالعه واحد[۱4] باشدیم شتریب یاز زندگ تیرضا

 اسیان داد مقبدست آمد که نش 86/0کرونباخ  یآلفا بی( ضر۱386)

و  ی. نادر[۱5] برخوردار است یاز پایایی قابل قبول یاز زندگ تیرضا

هم زمان آن  یابه گونه اس،یمقاعتبار  نییتع ی( برا۱387) یلیاسماع

اعتبار هم زمان  بیآکسفورد اجرا کردند که ضر یشادکام اسیرا با مق

 کرونباخ یآن به روش آلفا ییایپا بی( به دست آمد و ضر66/0آن دو )

پرسشنامه  نیا ییایپا زی. در خارج از کشور ن[۱6] ( گزارش شد80/0)

( را گزارش 86/0) بیرانجام و ضLakiotis (20۱2) و Stalikas توسط

 .[۱7] کردند

 را یخود کارآمد اسیمق :Sheerer یپرسشنامه خودکارآمد (ج

Sheerer  یسنجش خود کارآمد یبرا ۱982و همکارانش در سال 

ها معتقدند آن یها هیاند. بدون مشخص کردن عوامل و گوکرده هیته

میل "، "رفتار یبه آغازگر لیم"سه جنبه از رفتار شامل  اسیمق نیکه ا

با  ییارویمقاومت در رو"و "به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف

 یو نمره گذار هیگو ۱7 یدارا اسیمق نی. اکندیم یریرا اندازه گ "موانع

 ")کامالً مخالف ردیگیانجام م کرتیل یانمره 5 اسیمق کیبر اساس 

(. "5 "، کامالً موافق4" "، موافق3" "، حد وسط2" "، مخالف"۱

. باشدیم ۱7آن  ازیامت نیو کمتر 85پرسشنامه  نیا ازیامت نیشتریب

 زانیم 57تا  29 ن،ییپا یخودکارآمد زانیم 28تا  ۱7نمره 

یباال را نشان م یخودکارآمد زانیم 85تا  58متوسط و  یخودکارآمد

 یباالتر است. نمره گذار یرات باالتر نشان دهنده خودکارآمد. نمدهد

. [۱8] باشدیبه صورت معکوس م ۱6، ۱4، ۱2، ۱۱، 7، 5، 4، 2سؤال 

 یراتتوسط ب اسیمق نیا ییاعتبار و روا یکه به منظور بررس یدر پژوهش

که دانش آموزان سوم  یآزمودن ۱00 یروبر  اسیانجام گرفت. مق

 اسیمق 2بدست آمده از  6۱/0 یبودند اجرا شد که همبستگ رستانیدب

 ییروا دییدر جهت تأ یخود کارآمد اسیبا مق یابیعزت نفس و خود ارز

 نیکرونباخ ا ی( آلفا۱380) ی. کرامت[۱9] بود اسیمق نیا هساز

 یدر پژوهش وقر نی. همچن[20] گزارش کرده است 85/0پرسشنامه را 

بدست  85/0کرونباخ  ی، آلفایخودکارآمد یانیپا یبررس ی( برا۱379)

درصد  87کرونباخ پرسشنامه  ی. در مطالعه حاضر آلفا[2۱] آمده است

 .دیمحاسبه گرد
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الزم  یصورت بود که پس از اخذ مجوزها نیها بدداده یگرد آور روش

و  ینامه به واحد آموزش دانشکده پرستار یاز دانشگاه و ارائه معرف

 یاخذ شده و ط انیدانشجو یهاکالس ندگانیشماره تلفن نما ،ییماما

ها مراجعه نموده و قبل از شروع کالس ایبا آنان پس از اتمام  یهماهنگ

الزم در مورد نحوه پر کردن  حاتیاهداف مطالعه و ارائه توض انیبا ب

آگاهانه از آنان پرسش  تیو اخذ رضا انیدانشجو یها براپرسش نامه

آنان قرار گرفت و از آنها خواسته شد که صادقانه به  اریها در اختنامه

حرمانه ماندن تمام اطالعات به فرم بپردازند. در مورد م لیتکم

 انیها از دانشجوپرسشنامه لیداده شد، پس از تکم نانیاطم انیدانشجو

بدست آمده با  یهاداده .به عمل آمد یشرکت کننده تشکر و قدردان

 بیضر ی)( و استنباطاریو انحراف مع نیانگی)م یفیاستفاده از آمار توص

له تست( با فاص یطرفه و ت کی انسیوار زیآنال رسون،یپ یهمبستگ

مورد  ۱6نسخه  SPSS یدرصد و به کمک نرم افزار آمار 95 نانیاطم

 05/0 زکمتر ا یدار یقرار گرفت. سطح معن یآمار لیو تحل هیتجز

 .دیگرد نییدار تع یمعن

 هاافتهی

درصد  5۱/ 5مورد پژوهش  یواحدها تینشان داد که اکثر جینتا

ساکن  5/67 ،یبوم ریغ، درصد 53، درصد مجرد 9/82زن،  انیدانشجو

 ک،یترم  انیدانشجو %۱4سال بود.  23آنان  یسن نیانگیخوابگاه و م

 5/۱0ترم پنج،  %۱0ترم چهار، %۱3ترم سه،  % ۱4/ 5ترم دو،  % 5/۱7

 لیترم هشت مشغول به تحص % 5/۱0ترم هفت و  %۱0ترم شش،  %

 .(۱جدول بودند )

 یارپرست انیدر دانشجو یاز زندگ تیرضا تیدر رابطه با وضع هاافتهی

 ± 29/4 یاز زندگ تینمره رضا اریو انحراف مع نیانگینشان داد م

 ± 67/6 ینمره خودکارآمد اریو انحراف مع نیانگیم نهمچنی و 09/۱5

 یدارا %5/47مورد پژوهش  یواحدها تیاکثر عبارتی به. بود 82/56

 یدارا %۱3در سطح متوسط و  % 5/39در سطح باال و  یاز زندگ تیرضا

ش مورد پژوه یواحدها شتریبودند و ب نییدر سطح پا یاز زندگ تیرضا

 یخودکارآمد یدارا %47در سطح متوسط و  یخودکارآمد یدارا 53%

 .باالتر از سطح متوسط بودند

نمره کل  نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر یآزمون امار نیهمچن

 .را نشان داد یارتباط مثبت و معنادار یاز زندگ تیرضا با یخودکارآمد

(4/0 = r ،00۱/0  >P) ( 2جدول). 

 نیب یدار یمعن یآن بود که اختالف آمار انگریب یآمار یهالیتحل

و  با تأهل انیدانشجو یو خودکار آمد یاز زندگ تینمرات رضا نیانگیم

اختالف  نیوجود نداشت. همچن یلیبودن و ترم تحص یبوم تیوضع

و  انیدانشجو ینمرات خودکارآمد نیانگیم نیب یدار یمعن یآمار

 نیب یدار یمعن ی. اما اختالف آمارشتسکونت وجود ندا تیوضع

 شتوجود دا انیدانشجو یاز زندگ تیسکونت با رضا تیو وضع تیجنس

(05/0  >P،) نمره  نیب یدار یمعن یاختالف آمار نیهمچن

 .(P<  05/0)وجود داشت  انیدر دانشجو تیو جنس یخودکارآمد
 

 مورد مطالعه یواحدها یشناخت تیجمع یژگیو .1جدول 

 یخودکارامد یاز زندگ تیرضا (درصدی )فراوان 

    تیجنس

 93/57 ± 59/6 98/۱5 ± 29/4 (5/5۱) ۱03 مونث

 63/55 ± 59/6 ۱5/۱4 ± ۱/4 (5/48)97 مذکر

 P 0۱5/0 = P = 002/0  یدار یمعن سطح

    تاهل

 09/55 ±  66/6 9/۱5 ±  29/4 (۱/۱6) 32 متاهل

 2/57 ± 69/6 ۱5 ± 28/4 (9/82)۱65 مجرد

 55 ± 4۱/۱ 5/9 ± 53/3 (۱) 3 ریسا

 P 246/0 = P = ۱0۱/0  یمعنا دار سطح

    یلیتحص ترم

 56  ± 34/6 ۱5/ ± ۱4 36/4 (۱4) 28 کی ترم

 3۱/56 ± 09/7 ۱۱/۱4 ± 72/4 (5/۱7) 35 دو ترم

 27/56 ± 9/5 44/۱6 ± 37/4 (5/۱4) 29 سه ترم

 8/56 ± 3/8 84/۱4 ± 23/4 (۱3) 26 چهار ترم

 2/59 ± 6۱/6 5/۱5 ± 4۱/3 (۱0) 20 پنج ترم

 28/55 ± 38/5 ۱4/۱5 ± 66/4 (5/۱0) 2۱ شش ترم

 65/57 ± 08/7 05/۱4 ± 22/4 (۱0) 20 هفت ترم

 ۱4/58 ± 6 ۱5/ ± 66 9۱/3 (5/۱0) 2۱ هشت ترم

 P 6۱3/0 = P = 484/0  یمعنا دار سطح

    یبوم

 9/56 ± 86/6 ۱5/ 52 ± 3/4 (47) 94 بله

 74/56 ± 53/6 ۱4/ 7۱ ± 27/4 (53) ۱06 ریخ

 P 867/0 = P = ۱87/0  یمعنا دار سطح

    درخوابگاه سکونت

 82/47 ± 36/7 ۱4/ 66 ± 07/4 (5/67) ۱35 بله

 76/56 ± 36/6 ۱5/ 98 ± 63/4 (5/32) 65 ریخ

 P 94۱/0 = P = 053/0  یمعنا دار سطح

 و یا فراوانی )درصد( آمده است. ارمعی انحراف ± نیانگیماطالعات در جدول به صورت 



 و همکاران یزند 

38 

 مورد مطالعه یدر واحدها یو خودکارآمد یاز زندگ تیرضا نیب یهمبستگ. 2جدول 

 مقدار احتمال رسونیپ یهمبستگ بیضر تعداد رهایمتغ

 00۱/0 4/0**  200 یو خودکارآمد یاز زندگ تیرضا

 

 بحث

از  تیرضا یخودکارآمد شیمطالعه حاضر نشان داد که با افزا جینتا

مطالعات زارع مقدم و  جیبا نتا افتهی نیا ابدکهی یم شیافزا یزندگ

و  یاز زندگ تیرضا نی( که گزارش کردند ب۱397همکاران )

وجود  یدار یراهور ارتباط مثبت و معن سیکارکنان پل یخودکارآمد

و  Moksnes مطالعه جیبا نتا نیمچن. ه[22] دارد یدارد همخوان

  Manju و Radhika، (20۱8و همکاران )  Toros، (20۱9همکاران )

( در 2009و همکاران ) Jerusalem .[25-23]دارد  یهمخوان (20۱7)

 دندیرس جهینت نیبه ا ،یسیرشته زبان انگل انیدانشجو یرو یامطالعه

 یتربه یلیتحص شرفتیپ شتر،یب یخودکارآمد یدارا انیکه دانشجو

 ،ی. به عبارتکنندیرا تجربه م یاز زندگ تیاز رضا یدارند و سطح باالتر

 ادجیو ا شتریموجب تجارب مثبت و موفق ب تواندیم یحس خودکارآمد

در  نی. ا[26] شود یاز زندگ تیرضا جادیو طبعًا ا یحس شادکام

 که دیرس جهینت نی( در مطالعه خود به ا۱392) ایکه حسن ن ستیحال

وجود  یدار یارتباط معن انیدانشجو یو شادکام یخودکارآمد نیب

تفاوت  نی. ا[۱0] مطالعه حاضر با آن مطابقت ندارد جیندارد که نتا

 .ها باشدداده یمورد مطالعه و ابزار گرداور طیاز مح یممکن است ناش

 باالتر از مقدار یپرستار انیدانشجو یاز زندگ تیمطالعه حاضر رضا در

( که ۱393) یمی(، رح۱395مطالعه اتابک ) جیمتوسط بود. که با نتا

باالتر از سطح متوسط  انیدر دانشجو یاز زندگ تیگزارش کردند رضا

 یو فعل یبیمطالعات هزار جر جی. اما با نتا[28, 27] باشدیبود همسو م

(۱394)، Ramachandran ( که گزارش کردند 20۱8و همکاران )

یدر سطح متوسط قرار دارد همسو نم انیدر دانشجو یاز زندگ تیرضا

، (۱397) انیمطالعات متول جیبا نتا نی. همچن[30, 29] باشد

Burbaite (20۱7) ،Botha  و Booysen  (20۱3 )از  تیکه رضا

د گزارش کردن شتریب ارد یمتأهل به طور معن انیرا در دانشجو یزندگ

مورد  طیاز مح یاشتفاوت ممکن است ن نیا.[33-3۱] ندارد یهمخوان

 زیمورد مطالعه ن تیجمع نیها باشد همچنداده یمطالعه و ابزار گرداور

 .باشدیمطالعات متفاوت م نیدر ا

در  یپرستار انیدانشجو یآن بود خودکارآمد انگریب هاافتهی نیهمچن

(، ۱396و همکاران ) یرگریمطالعات ت جیسطح متوسط بود. که با نتا

 شتری( که گزارش کردند ب۱394و همکاران ) یزاده ماهان یعسکر

در سطح متوسط برخوردار بودند مطابقت  یاز خودکارآمد انیدانشجو

، (۱396و همکاران ) یمطالعه رستم جینتا اا ب. ام[35, 34] دارد

Hyytinen  ( که نشان دادند دانشجو20۱9و همکاران )از  انی

 نی. همچن[37, 36] ندارد یبرخوردارند همخوان ییباال یخودکارآمد

Chen ( گزارش کردند که 20۱9و همکاران )از  یپرستار انیدانشجو

مطالعه حاضر با آن  جیبرخوردارند که نتا یاز خودکارآمد ینییسطح پا

مورد  طیاز مح یتفاوت ممکن است ناش نی. ا[38] ندارد یهمخوان

 توانیپژوهش م یهاتیمحدود از .ها باشدداده یمطالعه و ابزار گرداور

 لیشرکت کنندگان در تکم یحوصلگ یو ب یخستگ ریبه تأث

شد در  یپژوهش اشاره کرد که سع جینتا جهیها و در نتپرسشنامه

تر مناسب تیموقع یو مکان یمراجعه شود که از لحاظ زمان یهازمان

انجام  یپرستار انیدانشجو یپژوهش تنها بر رو نیا نیباشد. همچن

 شنهادیو پ دیآیو ضعف پژوهش به شمار م تهایشده است که از محدود

 مورد یعلوم پزشک انیدانشجو یتمام ندهیآ یهاتا در پژوهش شودیم

 رندیقرار گ سهیو مقا یبررس

 یریگ جهینت

 انیدر دانشجو یاز زندگ تیرضا زانیمطالعه نشان داد که م نیا جینتا

ط سدر سطح متو یخودکارآمد زانیباالتر از سطح متوسط و م یپرستار

 تیبرخوردار بودند رضا یباالتر یکه از خود کارامد یانیبود و دانشجو

که  تپژوهش ضروری اس جیداشتند. با توجه به نتا یشتریب یاز زندگ

 یخودکار آمد یهاآموزش مهارت یهاکارگاه یبرگزار رینظ یبا اقدامات

را به عنوان یکی از  یدر دانشجویان پرستار یاز زندگ تیسطح رضا

 .داد شیاقشار مهم و تأثیرگذار جامعه افزا

 یسپاسگزار

 یارشد رشته روانپرستار ینامه مقطع کارشناس انیمقاله حاصل پا نیا

و شماره طرح  IR.UMSHA.REC.1397.526 اخالقکد با  هاست ک

دانشگاه  یو فنآور قاتیمعاونت تحق یمال تیبا حما 9709275682

 انیدانشجو هیاز کل نیاجرا شده است. همچنهمدان  یعلوم پزشک

 نیشهر همدان شرکت کننده در ا ییماو ما یدانشکده پرستار یپرستار

 .میپژوهش سپاسگزار

 منافع تضاد

 .مقاله تضاد منافع ندارند نیا سندگانینو
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