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Abstract 
Introduction: Identification and evaluation of principal of self-efficacy and clinical belonginess can be 
helpful to improve professional values and practice of the clinical environment. Study was done with aim of 
determination of relationship between Clinical Self-efficacy and belonginess to clinical environment in 
Nursing Students. 
Methods: This study is a cross-sectional descriptive-analytic one, 230 students participated as research 
sample. Data were collected using a questionnaire consisting of three parts, demographic information form, 
Nursing Clinical Self-Efficacy Questionnaire (NCSES) and nursing clinical Experience belongingness 
questionnaire (CEBQ). Data were analyzed by SPSS version 19 and central and distributional indices, 
Pearson coefficient, P-Value considered as 0.05. 
Results: The results showed that the total mean score of clinical self-efficacy was 214.23 (±41.87), and the 
total mean score of clinical belongingness was 113.67 (±15.54). Students had high clinical self-efficacy and 
clinical belongingness. The findings showed that there is a direct and significant relationship between 
clinical self-efficacy and belongingness to the clinical environment, with increasing clinical belongingness, 
clinical self- efficacy increased. 
Conclusions: Considering the results of this study that indicate a high degree of belongingness to the 
clinical environment and clinical self-efficacy in nursing students, it indicates the correct and principled 
communication in the studied population with clinical practice environments. Having a proper relationship 
between the instructors and the staff of the clinical education centers and planning can increase the sense 
of belonging to the clinical environment and clinical self-efficacy in the students; furthermore, it can affect 
the learning, continuing the job and even continuing education in this field. 
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مقدمه

پرستاری به عنوان یک رشته دانشگاهی با استفاده از دانش و مهارت، 

خدماتی را به افراد سالم و بیمار در مراکز مختلف ارائه می دهد. یکی 

. آموزش [1] اجزاِ آموزش پرستاری، آموزش بالینی است نیتراز مهم

بالینی، فرآیندی پویا است که طی آن دانشجویان به صورت تدریجی با 

 چکیده
 یاهها و عمکرد حرفارزش یدر ارتقا تواند،یم ینیبال طیبه مح یریو تعلق پذ ینیبال یاصول خودکارآمد زانیو سنجش م ییشناسا مقدمه:

شجویان پذیری به محیط بالینی در دانهای بالینی کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی با تعلقمحیطدر 
 پرستاری انجام گرفت.

ه عنوان نمونه پژوهش وارد مطالعه شدند. اطالعات نفر ب 325همبستگی است، که  -ای مقطعی از نوع توصیفیاین پژوهش مطالعه روش کار:
پذیری ای شامل سه بخش فرم اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودکارآمدی بالینی پرستاری و پرسشنامه تعلقبا استفاده از پرسشنامه

و ضریب همبستگی پیرسون مورد های مرکزی، پراکندگی و شاخص 13نسخه  SPSSبالینی پرستاری جمع آوری شده و با نرم افزار آماری 
 درنظر گرفته شد. 55/5تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 

( ± 54/15و میانگین کل تعلق پذیری بالینی ) 32/314( ± 11/41نتایج نشان داد که میانگین کل نمره خودکارآمدی بالینی ) ها:یافته
بوده است و دانشجویان از خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری بالینی باالیی برخوردار بوده اند. عالوه بر این بین خودکارآمدی بالینی  71/112

( به طوری که با افزایش میزان P < 551/5پذیری به محیط بالینی از نظر آماری ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشته است )و تعلق
 پذیری به محیط بالینی، خودکارآمدی نیز افزایش داشته است.تعلق

با توجه به نتایج مطالعه فوق که حاکی از میزان باالی حس تعلق پذیری به محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی در دانشجویان  نتیجه گیری:
باشد. داشتن ارتباط محیط های آموزش بالینی می پرستاری است، نشان دهنده برقراری ارتباط صحیح و اصولی در جامعه مورد مطالعه با

تواند حس تعلق به محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی را در دانشجویان ریزی صحیح میمناسب مدرسان و پرسنل مراکز آموزش بالینی و برنامه
 گذار باشد. ریتأث زین راتواند بر یادگیری و ادامه کار و حتی ادامه تحصیل در این رشته افزایش دهد و در نتیجه می

 یپرستار یدانشجو ،یخودکارآمد ،یریتعلق پذ ها:یدواژهکل
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و  و در تعامل با مربی کنندیحضور بر بالین بیمار تجربیاتی کسب م

. در واقع می [3] رندیگیشده را در عمل بکار ممحیط، مفاهیم آموخته

وعه ای از فعالیت های تسهیل کننده توان آموزش بالینی را مجم

یادگیری بالینی با هدف ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری در دانشجو 

از آن برای سنجش درجـه  توانیکه م ییهاهی. یکی از نظر[2]دانست 

ه رد، نظریـبالینی دانشجویان استفاده ک یهااطمینـان در انجام مهارت

 .[4] است( Bandura’s learning theory)خودکارآمدی بندورا 

خودکارآمدی به درک یا قضاوت  فرد در مورد توانایی انجام یک عمل 

 موفقیت آمیز با کنترل عوامل پیرامون خود اشاره دارد خاص به طور

، به عبارت دیگر قابلیتی فردی در سازماندهی و انجامِ کار برای [7, 5]

. خودکارآمدی در محیط تحصیلی [1] رسیدن به یک هدف خاص است

به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده، 

. سطح باالتر خودکارآمدی فرد را به سوی اهداف [1] اشاره دارد

، و الزام برای رسیدن به آن اهداف را در فرد کندیبزرگتری هدایت م

. موفقیت در محیط بالینی نیاز به وجود انگیزه دارد، و دهدیافزایش م

مدی یک شخص منجر به ایجاد انگیزه از طریق تعیین اهداف، خودکارآ

. ودشیگسترش تالش ها، افزایش استقامت و انعطاف پذیری در فرد م

انگیزه برای موفقیت دانشجویان ضروری است و برای حفظ انگیزه، باید 

قادر به سازگاری  با استرس های محیط بالینی گردند. دانشجویانی که  

چالش   یهاتیخودکارآمدی برخوردار هستند، فعال ازسطح باالتری از

برانگیزی که موجب یادگیری و افزایش مهارت آنها به عنوان یک پرستار 

 .[3] کنندیرا  انتخاب م شودیم

کننده اهمیت خودکارآمدی در ارائه مراقبت های مطالعات، منعکس 

پرستاری در دانشجویان پرستاری است. بنابراین شناسایی عوامل موثر 

ار برخورد یاژهیدر خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری از اهمیت و

انجام شده در زمینه آموزش  یهابوده، این در حالی است که پژوهش

سائل محیطی و ارتباطی مطرح در محیط بالینی پرستاری، بیشتر به م

هـای بـالینی، از جملـه فقــدان تسـهیالت و امکانـات آموزشــی 

مناســب، عــدم همــاهنگی و احتــرام از ســوی کارکنــان 

بیمارستان، عدم توجیه کـافی کارکنـان در مـورد جایگـاه دانشجوی 

ه به عنوان عنصری انـد و بـه یادگیرندپرستاری در بـالین پرداختـه

برخی از مطالعات  .[4]کارآمد و فعـال توجـه کـافی نشــده اســت 

ی سعوامل موثر بر خودکارآمدی بالینی در دانشجویان پرستاری را برر

کرده اند. برای نمونه حقانی و همکاران بیان کردند، محیط بالینی، 

نقش مهمی در ایجاد خودکارآمدی  تواندیقابلیت مربی و عوامل فردی م

. دغدغه أصلی آموزش بالینی پرستاری ارتباط با [15]داشته باشد 

 ییهامحیط بالینی است، این محیط برای دانشجویان پرستاری فرصت

 . کندیشدن اجتماعی و یادگیری تجربی فراهم م یارا جهت حرفه

احساس تعلق به عنوان  عامل مهمی در یادگیری بالینی دانشجویان 

 یهاهم است که اطمینان حاصل شود از فرصتپرستاری مطرح بوده و م

لید ک "احساس تعلق"آموزش بالینی درست استفاده شده و ارتقای حس

احساس تعلق یکی از نیازهای  .[11] دست یابی به این هدف است

اساسی انسان و ایجاد کننده احساس امنیت و آسایش است. به طورکلی 

ها در تالش برای پذیرفته شدن توسط دیگران هستند زیرا عدم انسان

ارتباط با دیگران دارای عواقب شناختی، عاطفی و رفتاری فراوانی 

. احساس تعلق، مکانیسمی شناختی بر اساس انتظارات و [3] باشدیم

ر انجام اقدامات الزم برای ایجاد باورهای یک فرد در مورد توانایی وی د

یک اثر معین است. همچین در تغییر رفتار در طول انجام روش های 

. از دیگرپیامدهای مثبت تعلق پذیری [13] مختلف درمانی مؤثر است

، کنندیکه شواهد متعددی و از جمله شواهد پرستاری از آن حمایت م

، و [12]می توان به تجارب، مثبت محل کارآموزی، عزت نفس باال 

انعطاف پذیری، افزایش یادگیری خودتنظیمی و افزایش خود کارآمدی 

نشان  3553و همکاران در سال  Rellyاشاره نمود.  یافته های مطالعه 

تعلق پذیری داد، ارتباط معکوس و معناداری بین استرس درک شده و 

ی ، استرس بیشتریریپذوجود داشته، به طوری که با کاهش حس تعلق

در  Nowicki. نتایج مطالعه [14]توسط دانشجویان گزارش شده است 

نشان داد، بین انعطاف پذیری با احساس تعلق پذیری،  3551سال 

حمایت اجتماعی و خودکارآمدی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 

[15] . 

Levett-jones  وlathelan  از  یامدل پنج مرحله 3553در سال

نیازها را برای دانشجویان پرستاری در کسب تعلق در محیط بالینی 

و  یریپذه امنیت و ایمنی، تعلقارائه کردند و این نیازها شامل نیاز ب

احساس پذیرفته شدن، مفهوم خود، یادگیری و صالحیت است. در این 

چارچوب مفهومی بیان شده است که دانشجویان تنها زمانی به 

که نیازهای آنان در ابعاد فوق برآورده شده  ابندییصالحیت دست م

این نکته هستند که دانشجوی پرستاری در طی  گرانیباشند که ب

. با توجه به [1] باشدیمراحل رشد و تکامل خود در حال پیشرفت م

پیشینه و مبانی نظری تحقیق مشخص شد در خصوص خودکار آمدی 

بالینی و تعلق پذیری به محیط بالین که در بهبود عملکرد دانشجویان 

محدودی در ایران  یهاعلوم پزشکی بسیار تاثیرگذار است؛ پژوهش

ز ااین دو مفهوم بسته به بسیاری  کهییجاصورت گرفته است و از آن

خصوصیات فردی و محیطی ممکن است، متفاوت باشند و تا کنون 

در این خصوص در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم  یامطالعه

پزشکی کرمان صورت نگرفته بنابراین این مطالعه با هدف بررسی ارتباط 

تعلق پذیری به محیط بالینی با خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان 

انجام  1237سال تحصیلی دوم نیمی کرمان در پرستاری کارشناس

 گرفت.

 روش کار

ه با است ک همبستگی-مقطعی از نوع توصیفی  یااین پژوهش، مطالعه

خودکارآمدی عملکرد بالینی هدف بررسی ارتباط تعلق پذیری بر 

 سالمیدانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی کرمان در ن

معه این مطالعه را کلیه دانشجویان انجام شد. جا 1237تحصیلی دوم 

نفر بودند،  325پرستاری دانشکده پرستاری کرمان که در مجموع 

نفر درنظر  325تشکیل داده که نمونه پژوهش معادل حجم جامعه 

 گرفته شد، و به روش سرشماری نمونه گیری انجام گرفت.

معیار ورود، دانشجویان پرستاری با تجربه حداقل یک ترم حضور در 

دانشجویان پرستاری پس از کسب رضایت به مطالعه دعوت،  بالین بود.

و پرسشنامه های مربوطه در محیط دانشکده و خوابگاه در اختیار 

در این مطالعه به  شد. یآوردانشجویان قرار داده و پس از تکمیل جمع

به اهداف پژوهش از پرسشنامه اطالعات  یابیمنظور دست

اده بالینی استفخودکارآمدی ، تعلق پذیری بالینی و یشناختتیجمع

حاوی سواالتی از قبیل سن،  یشناختتیپرسشنامه اطالعات جمعشد. 

جنس، ترم تحصیلی، تاهل, نوع دیپلم، معدل دیپلم، مدت زمان کار 
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ابقه ، ) سدانشجویی) مدت زمانی که دانشجو ضمن تحصیل کار می کرد(

انشجویی برای کسانی که کار دانشجویی قبلی کاردانشجویی انجام کار د

گویه و سه خرده  23بود. پرسشنامه تعلق پذیری دارای  نداشتند(

گزینه  5مقیاس عزت نفس، پیوستگی و کارآمدی و در طیف لیکرت 

= 5= اغلب و 4= گاهی اوقات، 2= بندرت، 3= هرگز، 1ای قرار دارد)

ه باالتر نشان بود. نمر 175و  23همیشه (. حداقل و حداکثر نمرات 

بیشتر پاسخگو به محیط بالینی است.  یریپذدهنده میزان تعلق

، 1، 4، 2، 1شماره  یهاهیمقیاس فرعی  عزت نفس شامل گو یهاهیگو

و مقیاس فرعی پیوستگی   22و 31، 34، 32، 31، 11، 14، 15، 3

و  24و 25، 33، 31، 37، 35، 17، 15، 12، 1شماره   یهاهیشامل گو

، 35، 13، 11، 11، 5، 3شماره  یهاهیعی کارآمدی شامل گومقیاس فر

فرعی  یهااسیدر هیچ کدام از مق 13و 7.  سواالت باشندیم 23و  21

 مکنیاحساس م". در بعد عزت نفس سواالتی از جمله رندیگیقرار نم

رایم مهم ب"، "در محیط بالینی براحتی توسط دیگران پذیرفته می شوم

همکاران بالینی زمانی "و  "بالینی پذیرفته شوم است از طرف همکاران

، "دکننیکه احساس کنند به کمک نیاز دارم، به من پیشنهاد کمک م

از طرف همکاران بالینی برای  "در بعد پیوستگی سواالتی از قبیل 

شرکت در برنامه های خارج از محیط بالینی )میهمانی، سینما و ... ( 

ان یادآوری مناسبتهایی مانند روز از طرف همکار "،"دعوت می شوم 

همکاران بالینی جویای  "و "پرستار، روز دانشجو و...برایم مهم است 

و در بعد  " شوندینظرات و ایده های من در مورد موضوعات مختلف م

برایم مهم است از طرف همکاران بالینی  "کارایی نیز سواالتی مانند 

همکاران بالینی پذیرفته  برایم مهم است از طرف "، "پذیرفته شوم 

یک وعده غذایی را با من  کنمیازهمکاران بالینی دعوت م "و "شوم 

از نظر من  "مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر این سواالت  "بخورند 

از  "و "است  "حس تعلق داشتن  "محیط بالینی مکانی برای تجربه 

روز دانشجو طرف همکاران یادآوری مناسبتهایی مانند روز پرستار، 

 در هیچ کدام از ابعاد قرار نگرفت. "و...برایم مهم است 

 نسخه اصلی پرسشنامه تجربه تعلق پذیری بالینی پرستاری

(Clinical experience of belongingness questionnaire )

تدوین، و توسط  3551و همکاران در سال  Levett -Jonesتوسط 

در ایران برای استفاده بهینه سایر  3514حسنوند و همکاران در سال 

گران مورد ترجمه، روایی و پایایی قرار گرفته است. ثبات ابزار پژوهش

به فاصله دو هفته و با تکمیل پرسشنامه  باز آزمون، -با کمک آزمون 

 وهیهمسانی درونی به ش روش نفر دانشجوی پرستاری و 35توسط 

آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. میزان پایایی ابزار با روش تکرار 

بدست آمد.  میزان آلفای کرونباخ  r=  15/5باز آزمون  -پذیری آزمون 

، 11/5و برای خرده مقیاس های عزت نفس  35/5برای کل ابزار 

 . [17]بوده است  14/5و کارآمدی  15/5پیوستگی 

-Nursing clinical selfپرسشنامه خودکارآمدی بالینی پرستاری )

efficacy scale که در پژوهش )Lewis  استفاده شده  3511در سال

که این ابزار برای اولین بار در ایران مورد  ییجا. از آن[11]است 

استفاده قرار گرفت، در این مطالعه برای ترجمه و فرایند تطابق فرهنگی 

پرسشنامه خودکار آمدی بالینی پرستاری  ترجمه و باز ترجمه استفاده 

شده؛ بدین ترتیب که پرسشنامه توسط سه فرد متخصص در ترجمه 

نفر از متخصصین به زبان  2توسط متون انگلیسی ترجمه، و دوباره 

انگلیسی برگردانده شد. سپس میزان تطابق ها و عدم تطابق ها بررسی 

و نسخه فارسی پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار 

گزینه ای قرار دارد، بدین  15گویه و مقیاس پاسخ در طیف  33شامل 

رده، ببرای انجام مهارت نام بیانگر عدم توانایی فرد 3و  1صورت که پاسخ 

نشانه اطمینان  15و  3بیانگر تاحدودی اطمینان و اعداد  1تا  2اعداد 

حداکثر و حداقل نمرات این  باشدیکامل از انجام مهارت ذکر شده م

و نمره باالتر از این مقیاس نشانه خودکارآمدی  باشدیم 33 - 335ابزار 

ه بیماری ک توانمیمن م"قبیل بیشتر است. در این ابزار سواالتی از 

دارای استرس است را آرام کنم و به وی  قوت قلب دهم تا از عهده 

و  "من توانایی جمع آوری نمونه از زخم بیمار را دارم"، "بیماری برآید

جهت  "من توانایی دادن انما و یا گذاشتن شیاف برای بیمار را دارم"

روایی ابزار با نظرخواهی  سنجش میزان خودکارآمدی بالینی وجود دارد.

نفر از افراد متخصص )پرستار بالینی کارشناس ارشد، هیأت علمی  15از 

دانشگاه( ارزیابی شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. عدد روایی در 

درصد،  42/13درصد، در بخش مرتبط بودن  13/11بخش ساده بودن 

رصد بوده است. د 23/11درصد و برای کل پرسشنامه  11واضح بودن: 

نفر از دانشجویان مورد  35برای انجام پایایی، پرسشنامه ابتدا در اختیار 

 32/5مطالعه قرار گرفت، پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

برآورد گردید. توصیف داده ها به صورت تعداد و درصد و همچنین 

ها در همرکزی و پراکندگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داد یهاشاخص

استفاده شد. ابتدا نرمال  13نسخه  SPSSاین مطالعه از نرم افزار آماری 

اسمیرینوف سنجیده شد که برای _ها با ازمون کولموگروفبودن داده

=  121/5اسمیرینوف )_متغییر خودکارآمدی نتایج تست کولموگروف

P-valueو برای متغییر تعلق )-( 15/5پذیری  =P-value بود. پس از )

مینان از نرمال بودن توزیع فراوانی داده ها، با توجه به اهداف از آمار اط

توصیفی و تحلیلی مربوطه استفاده شد. جهت توصیف داده ها از 

میانگین و انحراف معیار و فراوانی مطلق و نسبی، جهت دستیابی به به 

 ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 هایافته

نفر در پژوهش شرکت کردند،  131نمونه پژوهش تعداد  325از 

مرد و  %4/25بود. در این میان  %51/17 ییگومیزان پاسخ بنابراین

متاهل بودند. میانگین سن شرکت  %1/32مجرد و  %2/17زن،  7/74%

و  11بود، که جوان ترین  51/2سال با انحراف معیار  54/33کنندگان 

 %1/15دارای دیپلم تجربی و  %3/13سال سن داشت.  45مسن ترین 

ل جدودر  یشناختتیدارای دیپلم بهیاری بودند سایر متغیرهای جمع

 آورده شده است. 1

نتایج همچنین نشان داد که حداقل نمره خودکارآمدی بالینی کسب 

و حداکثر  15فرد شرکت کننده در این پژوهش  131شده در میان 

انحراف معیار نمره  ±، میانگین باشدیم 335شده نمره کسب 

بوده است، عالوه بر این حداقل  32/314± 11/41خودکارآمدی بالینی 

 143و حداکثر نمره کسب شده  54نمره احساس تعلق به محیط بالینی 

 54/15انحراف معیار  نمره تعلق پذیری بالینی ±می باشد، میانگین 

ابزار تعلق پذیری به محیط بالینی برآورد شده است. برای  ±71/112

سه مقیاس فرعی عزت نفس، پیوستگی و کارآیی تعیین شده 

 (.3جدول است)
 



 و همکاران زادهیصفر 
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 دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان یشناختتیتوزیع خصوصیات جمع :1جدول

 درصد فراوانی متغیر

   ترم تحصیلی

3 14 4/21 

4 33 1/11 

7 21 3/13 

1 74 2/23 

   معدل نیمسال گذشته

 7/1 11 14کمتر از 

33/15-14 71 1/22 

33/11-17 34 5/41 

11-35 35 1/15 

   مدت کار دانشجویی

 1/15 175 صفر

 1/14 31 ماه 7-1

 1/5 15 ماه 11-12

   وضعیت سکونت

 3/71 122 بومی

 1/23 75 غیر بومی

   سابقه کار دانشجویی

 3/13 21 بله

 1/15 175 خیر

   میزان عالقمندی به پرستاری

 7/14 33 بسیار زیاد

 2/33 51 زیاد

 5/45 35 متوسط

 7/5 11 کم

 1/5 15 خیلی کم

جهت بررسی ارتباط بین خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری به محیط 

همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بالینی از ضریب 

 به محیط بالینی  از نظر آماری یریپذبین خودکارآمدی بالینی و تعلق

ارتباط مستقیم و  معنا داری وجود دارد، همچنین بین خودکار آمدی 

 ه شدمشاهد داریفرعی نیز ارتباط مستقیم و معن یهااسیبالینی با مق

به طوری که با افزایش نمره ابعاد تعلق پذیری بالینی میزان 

 (.2جدول )خودکارآمدی نیز افزایش پیدا کرده است

(، وضعیت =551/5Pنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین سن )

=  551/5(، ترم تحصیلی )P=  551/5(، نوع دیپلم )P = 551/5تأهل )

Pسابقه ،) (551/5کار دانشجویی>P و مدت زمان کار دانشجویی )

(551/5>P ،با خودکارامدی بالینی ارتباط معناداری وجود دارد )

(، P=  554/5همچنین میانگین نمره تعلق پذیری بر حسب سن )

(، ترم تحصیلی P=  557/5) (، نوع دیپلمP=  557/5) وضعیت تأهل

(551/5  =P( سابقه کار دانشجویی ،)551/5  =P و مدت زمان کار )

 (.4جدول ( تفاوت آماری معناداری دارند )P=  554/5دانشجویی )
 

میانگین نمره خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری بالینی در دانشجویان : 2جدول

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 انحراف معیار میانگین متغیر

 11/41 32/314 خودکارآمدی

 54/15 71/112 نمره کل تعلق پذیری

 13/5 13/32 عزت نفس

 51/7 37/33 پیوستگی

 57/4 23/21 کارآمدی

ارتباط بین خودکارآمدی بالینی با تعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان : 3جدول 

 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تعلق 

 پذیری

عزت 

 نفس
 نوع آزمون کارآمدی پیوستگی

43/5  =r 24/5  =r 22/5  =r 45/5  =r 
ضریب همبستگی 

 پیرسون

551/5>P 551/5>P 551/5>P 551/5>P  

 بحث

تعلق پذیری به عنوان پیش نیاز یادگیری بالینی با موفقیت 

دانشگاهی، ابقا، عزت نفس، یادگیری خود تنظیمی و خود کارآمدی 

مطالعه نشان داد که دانشجویان  دانشجویان در ارتباط است. نتایج

تحت مطالعه از خودکارآمدی بالینی باالیی برخوردار بودند. نتایج 

که  دهدی( نشان م3515مطالعه محمدرضایی و همکاران ) 

دانشجویان پرستاری تحت مطالعه آنان نیز از خودکارآمدی بالینی 

. نتایج سایر مطالعات نشان داد که [11] باالیی برخوردار بودند

دانشجویان تحت مطالعه آنها از خودکار آمدی بالینی متوسطی 

. احتماالًخودکارآمدی بالینی باالی [35-13]برخوردار بودند 

دانشجویان مورد مطالعه و متوسط بودن آن در بعضی از مطالعات 

تفاوت تدریس و ساعات کار بالینی م یهاوهیبه دلیل ش تواندیم

دانشجویان باشد. در ضمن تعداد ساعات عملی کار در مرکز 

خودکارآمدی بالینی دانشجویان را  تواندیبالینی نیز م یهامهارت

 یریپذنشان داد که دانشجویان تعلق هاافتهینیز تحت تأثیر بگذارد. 

که  دهدینشان م بالینی باالیی برخوردار بودند. نتایج سایر مطالعات
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بالینی دانشجویان مورد مطالعه آنها نیز از سطح  یریپذمیزان تعلق

بالینی  یریپذاحتماالً تعلق .[33-37] باالیی برخوردار بوده است

باالی دانشجویان مورد مطالعه و نتایج مشابه با مطالعات موجود 

به دلیل تعامل مناسب با پرستاران به عنوان همکاران آینده  تواندیم

و دوستانه با آنان و ایجاد آشنایی  یااطات حرفهخود و ایجاد ارتب

بیشتر از این طریق با محیط های بالینی باشد؛ و همچنین آموزش 

مناسب در زمینه برقراری ارتباط با همکاران و مشاهده نحوه تعامل 

 مناسب اساتید با همکاران بالینی باشد. 

 
 با خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان یشناختتیمتغیرهای جمعارتباط بین : 4جدول 

 تعلق پذیری بالینی خودکارآمدی بالینی متغیر

 آماره آزمون انحراف معیار( ±میانگین)  آماره آزمون انحراف معیار( ±میانگین)  

 t ،52/5  =P  54/5-  =t ،37/5  =P=  -73/5  جنس

  14/117± 53/14  311/ 13± 55/21 مرد

  72/112 ± 13/17  75/315 ± 27/44 زن

 f ،551/5  =P  71/5  =f ،554/5  =P=  53/11  سن

11-33 31/43 ± 53/354  45/15 ± 57/113  

32-31 13/25 ± 55/331  31/15 ± 57/112  

  33/125 ± 15/1  44/371 ± 15/15 و باالتر 31

 t ،551/5  =P  15/3-  =t ،557/5  =P=  -14/7  وضعیت تاهل

  11/111 ±45/14  37/355 ±45/41 مجرد

  17/113±43/11  11/345±31/21 متاهل

 t ،551/5  =P  13/5-  =t ،557/5  =P=  -13/5  نوع دیپلم

  41/357 ±11/45  41/353 ±11/45 تجربی

  15/351 ±37/31  15/351 ±37/31 بهیاری

 f ،551/5  =P  15/5  =f ،551/5  =P=  74/14  ترم تحصیلی

3 33/42± 45/352  44/15± 53/111  

4 71/47± 12/113  31/13± 45/111  

7 73/24± 32/315  21/14± 15/155  

1 17/33± 13/321  45/15± 52/115  

 f ،33/5  =P  14/1  =f ،22/5  =P=  42/1  معدل ترم تحصیلی

  15/111 ± 14/12  55/323 ± 53/21 14کمتر از 

33/15-14 54/44±41/313  43/17±51/115  

33/11-17 53/23±11/315  31/12±54/113  

11-35 32/47±35/331  54/35±55/113  

 t ،551/5 > P  25/2  =t ،551/5  =P=  51/4  دانشجویی کار سابقه

  31/135 ± 53/12  75/324 ± 54/23 بله

  32/111 ± 71/15  21/353 ± 54/43 خیر

 f ،551/5 > P  17/5  =f ،554/5  =P=  53/1  دانشجویی کار مدت

  32/111 ± 71/15  21/353 ± 54/43 صفر

  11/113±11/14  11/335±77/21 ماه 1-7

  25/134±375/3  55/353±15/17 ماه 12-11

 t ،74/5  =P  21/5  =t ،15/5  =P=  -45/5  وضعیت سکونت

  37/112±43/17  27/312±51/45 بومی

  51/112±43/12  51/317±25/22 غیر بومی

 f ،34/5  =P  51/7  =f ،551/5  =P=  21/1  عالقمندی به رشته

  55/135±31/17  24/334±77/21 بسیار زیاد

  37/111±15/15  42/335±23/24 زیاد

  45/115±25/13  71/351±41/41 متوسط

  27/153±15/35  27/311±12/77 کم

  55/157±53/17  5/353±33/41 خیلی کم

خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری به محیط بالینی از  تعیین رابطه 

در همین راستا نظر آماری ارتباط مستقیم و معناداری را نشان داد. 

نشان داده است که بین احساس تعلق  Sorbyو  Jordanنتایج مطالعه 

، عالوه [25] و خودکارآمدی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشته است

و  Park (3511 ،)Levett-Jonesو  Kimبر این نتایج مطالعه 

( یکی از 3515) Tuckman و Kennedy( و 3553همکاران )

در محیط بالینی را افزایش خودکارآمدی  یریپذپیامدهای مثبت تعلق

که نتایج مطالعه فوق با مطالعه حاضر  [22-21] اندگزارش کرده

مختلف  یهادارد. نتایج سایر مطالعات مرتبط بر روی گروه یخوانهم

-ارتباط مستقیم و معنادار دو مفهوم خودکارآمدی و تعلق گرانینیز ب

 طورنی، احتماال این نتایج را بتوان ا[25, 24, 25] باشدیپذیری م

توجیه کرد که در واقع هرچه یک فرد در محیط آموزشی از 
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خودکارآمدی باالتری برخوردار باشد، مسلماً سازگاری تحصیلی بهتری 

ستاری در صورتی که از خودکارآمدی خواهد داشت. دانشجویان پر

بالینی باالتری برخودار باشد ارتباط بهتر و بیشتری با محیط بالینی 

وی به  یریپذخود برقرار کرده که این مسأله نه تنها باعث افزایش تعلق

بلکه انگیزه وی را برای یادگیری افزایش داده و  شودیمحیط بالینی م

عث افزایش باور دانشجویان پرستاری با تواندیافزایش یادگیری خود م

به عملکرد بالینی خود که همان خودکارآمدی است، گردد که این 

گر ارتباط عمیق و تنگاتنگ دو متغییر خودکارآمدی بالینی مسأله نشان

به محیط بالینی به عنوان مؤلفه های مهم یادگیری و  یریپذو تعلق

 .پیشرفت در محیط های بالینی پرستاری است

س بالینی، پیوستگی، عزت نف یریپذطرفی سه مقیاس فرعی تعلق از

و کارایی نیز با خودکارامدی ارتباط معناداری داشته است که 

و همکاران در  Gailliotمطالعه  یهاافتهی مطالعه مشابه یافت نشد.

نشان داد، عزت نفس یکی از عوامل تاثیرگذار بر  3551سال 

 توجیه طورنیاحتماال این نتایج را بتوان ا [12] خودکارآمدی است

و ارزشمندی  یمندافزایش عزت نفس فرد احساس توانکرد که 

و  پیشرفت تحصیلی مثبتی همچون افزایش یهایو دگرگون کندیم

به موفقیت در فرد ایجاد می شود؛  یابیافزایش تالش برای دست

 هیسرما تواندیبه وجود آمدن پیوستگی بین افراد معالوه بر این 

اجتماعی تلقی شده، و منجر به ایجاد اعتماد شده و زمینه را برای 

رسیدن به اهداف مشترک فراهم می سازد، در واقع پذیرفته شدن 

وان یک نیاز اساسی بشر تلقی شده و ایجاد و حفظ ارتباطات به عن

که به دنبال آن فرد احساس  کندیاجتماعی و روانی را تسهیل م

خودکارآمدی بیشتری نیز خواهد داشت. از طرفی دبیری فر 

( کارآمدی را واسطه بین دانش و رفتار داشته و معتقد است 1235)

ار برای کسب موفقیت که حس قوی خودکارآمدی به تالش و پشتک

هستند که  ییهاتیو دانشجویان درصدد انجام فعال شودیمنجر م

حاکی از خودکارآمدی آنان بوده و به بهبود تعلق پذیری بالینی 

 .[32] دینمایکمک م

که در این مطالعه وجود داشت از جمله  ییهاتیبا توجه به محدود

استفاده از دانشجویان در ترم های مختلف تحصیلی به دلیل در دسترس 

نبودن تعداد کافی دانشجو در یک ترم تحصیلی پیشنهاد می شود، 

مطالعات گسترده تری در تبیین خودکارآمدی و تعلق پذیری به محیط 

 زمان فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شود. بالینی در

 گیرینتیجه

با توجه به نتایج مطالعه فوق که حاکی از ارتباط خودکارآمدی بالینی 

با تعلق پذیری به محیط بالین در دانشجویان پرستاری است، نشان 

خود و ارتباط نزدیک با محیط  یهاییدهنده باور دانشجویان از توانا

های بالینی و برقراری ارتباط صحیح و اصولی با محیط های آموزش 

بالینی در مراکز زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

ها در آموزش های ، لذا توجه به این ارزشباشدیو درمانی کرمان م

ل مرتبط با مسائمباحث  ژهیونظری و بالینی دانشجویان پرستاری به

اجتماعی که مربوط به بُعد خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری بالینی 

؛ توجه بیشتری نمایند تا از طریق آموزش این شودیدانشجویان م

ها به ارتقای حرفه پرستاری کمک کنند و همچنین نقش این دو ارزش

ا بحرفه ای به پرستاران، متناسب  یهااصل در یادگیری و القای ارزش

 .گرددیچالش های اخالقی حرفه ای نوظهرور تاکید م

 سپاسگزاری

نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری و این مقاله برگرفته از پایان

مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهش 

کمیته اخالق پزشکی.دانشگاه علوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان و

به کد اخالق شماره.  4/3/1235پزشکی کرمان مورخ 

IR.KMU.REC.1395.03  می باشد. پژوهشگران بر خود الزم

دانند از ریاست دانشکده و دانشجویان پرستاری کرمان و معاونت می

محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که امکان انجام این 

 پژوهش را فراهم نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
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