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Abstract
Introduction: Considering the importance of communication skills in nursing educators, in terms of having 
educational and practical experiences and amenability as well as student acceptance as a mentor, have an 
important role in shaping students’ behavior including emotional growth behaviors. The aim of this study was 
to improve the emotional growth of nursing students based on growing up and role modelling theories.
Methods: The present study was a collaborative action research. All of freshmen undergraduate nursing 
students from the faculty of nursing in 2015(n=30), Baqiyatallah University of Medical Sciences, entered 
into the study. After developing a standard and valid questionnaire, the emotional development was assessed. 
Strategies for improving emotional growth were identified by relevant literature reviews, interview sessions 
with faculty members and group discussions with target student. In the implementation step, some of the 
feasible strategies were conducted. Students' emotional development was measured in 4 times (at the beginning 
of the study (March 2015), twice during the study and once at the end of the study (February 2017)).
Results: The total score of emotional growth of students was 90.9± 18.9. In the planning phase, after conducting 
directed content analysis of interviews and group discussions, solutions were identified. The main strategies 
identified were effective communication, motivation, self-esteem and positive identity. After completing some 
strategies at the implementation stage, finally their emotional growth scores in the areas positive identity, 
effective communication and motivation, as well as the total score of emotional development of students at 
different times were higher than baseline. Over the two years the total score of students' emotional growth was 
increased from 90.9±18.9 to 97.9±11.9.
Conclusions: Using effective strategies such as creating a suitable environment for effective interaction 
between lecturers and students, and helping to increase self-esteem and motivation in students can be helpful 
in students' emotional growth improvement. 
Keywords: Collaboration Action Research; Emotional Development; Nursing Students; Growing up; Role 
Modeling.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه نقــش مهــم مهــارت  هــای ارتباطــی در پرســتاری، مربیــان پرســتاری ازنظــر داشــتن تجــارب آموزشــی، عملــی و 
احســاس مســئولیت، همچنیــن پذیــرش به عنــوان الگــو از ســوی دانشــجویان، نقــش مهمــی در شــکل گیری رفتــار دانشــجویان و ازجملــه 
رفتارهــای مربــوط بــه رشــد عاطفــی بــه عهــده  دارنــد. ایــن مطالعــه باهــدف بهبــود رشــد عاطفــی دانشــجویان پرســتاری مبتنــی بــر 

نظریــه رشــد بخشــیدن و الگوشــدن انجــام شــد.
روش کار: مطالعــه حاضــر یــک اقــدام پژوهــی مشــارکتی بــود. تمامــی دانشــجویان کارشناســی پرســتاری ورودی بهمــن 1393 شــاغل 
بــه تحصیــل )30 نفــر( در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه اهلل )عــج( در ایــن مطالعــه مشــارکت داشــتند. پــس از طراحی 
پرسشــنامه اســتاندارد و قابــل اعتمــاد، وضعیــت رشــد عاطفــی مــورد ســنجش قــرار گرفــت. راهکارهــای قابــل اجــرای بهبود رشــد عاطفی 
بــا اســتفاده از مــرور متــون مرتبــط، مصاحبــه بــا اســاتید و جلســات بحــث گروهــی بــا دانشــجویان گــروه هــدف مشــخص شــد. در مرحلــه 
اجــرا برخــی از راهکارهایــی کــه قابلیــت اجــرا داشــتند مــورد اجــرا قــرار گرفتنــد. رشــد عاطفــی دانشــجویان در 4 زمــان )در ابتــدای مطالعه 

)اســفند مــاه 1394(، دو بــار در طــول مطالعــه و در انتهــای مطالعــه )بهمــن مــاه 1396( ســنجیده شــد.
 یافته هــا: نمــره کل رشــد عاطفــی دانشــجویان در ابتــدای مطالعــه 18/9 ± 90/9 بــود. عمــده راهکارهــای مشــخص شــده در مرحلــه 
برنامــه ریــزی، در زمینــه ارتبــاط موثــر، انگیــزه، اعتمــاد بــه نفــس و حــس هویــت مثبــت بودنــد کــه پــس از اجــرای برخــی راهکارهــا در 
مرحلــه اجــرا، در نهایــت نمــرات رشــد عاطفــی در حیطه هــای هویــت مثبــت، ارتبــاط مؤثــر و انگیــزه و همچنیــن نمــره کل رشــد عاطفــی 
دانشــجویان پرســتاری در زمان هــای مختلــف نســبت بــه قبــل افزایــش یافــت؛ بــه طــوری کــه در طــول دو ســال نمــره کل رشــد عاطفی 

دانشــجویان از18/9 ± 90/9 بــه 11/8 ± 97/9 افزایــش یافــت.
نتیجه گیــری: بــا بکارگیــری اقداماتــی در جهــت بهبــود رشــد عاطفــی ماننــد ایجــاد محیــط مناســب بــرای تعامــالت موثــر بیــن اســاتید 
و دانشــجویان و کمــک در جهــت افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و انگیــزه در دانشــجویان،  می تــوان بــه بهبــود رشــد عاطفــی دانشــجویان 

کمــک کــرد. 
کلید واژه ها: اقدام پژوهی مشارکتی، رشد عاطفی، دانشجویان پرستاری، نظریه رشد بخشیدن و الگو شدن.

مقدمه
گرچــه آمــوزش عالــی بــه  طورکلــی بــرای توســعه دانــش علمــی 
ــورد  ــب م ــور مرت ــه  ط ــران آن ب ــت دارد، رهب ــجویان اهمی دانش
ــا  ــواع نقش ه ــرای ان ــه دانشــجویان را ب ــد ک ــرار می گیرن ــاد ق انتق
ــد ]1[.  ــاده نمی کنن ــت، آم ــا اس ــازمان ه ــاز س ــه نی ــری ک و رهب

ــراه  ــی را هم ــی و عاطف ــای اجتماع ــجویان مهارت ه ــی دانش یعن
دانــش علمــی رشــته خــود فــرا نمی گیرنــد و ایــن بــرای 
ــوان  ــه  عن ــی )ب ــن و درخشــان ترین کارشناســان فن ــت بهتری تربی
 مثــال، هنــر، علــوم، کســب  وکار، آمــوزش، مهندســی، موســیقی، 
دندانپزشــکی، قانــون و داروخانــه( کافــی نیســت. دانشــگاه ها 
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بایــد بــه رشــد تمامــی جنبه هــای دانشــجویان )فکــری، عاطفــی 
ــالن را  ــد فارغ التحصی ــر بتوانن ــا بهت ــد ت ــه کنن ــی( توج و اجتماع
ــی  ــد مربیان ــن نیازمن ــد. ای ــاده کنن ــده آم ــای آین ــرای موفقیت ه ب
اســت کــه رویکردشــان بــه یادگیــری بــه عنــوان فراینــدی اســت 
کــه دانشــجویان در آمــوزش و یادگیــری مشــارکت داشــته باشــند 
و ارتبــاط مؤثــری بیــن مربیــان و دانشــجویان وجــود داشــته باشــد 
]2،3[. دانشــجویانی کــه قادرنــد توانایــی خــود را در درک خودشــان 
و جهــان اطرافشــان توســعه دهنــد و روابــط معنــی دار و تغییــرات 
مثبــت ایجــاد کننــد، در دانشــگاه، کار و زندگــی، مزیــت دارنــد ]4[. 
توجــه بــه نیازهــای دانشــجویان در تدویــن برنامه هــای آموزشــی 

بســیار اهمیــت دارد.
مطابــق نظریه هــای انســان گرایی، ماننــد مــدل کارل راجــرز 
و مازلــو، مربیــان تعلیــم و تربیــت بایــد برنامه هــای درســی، 
ــاس  ــر اس ــود را ب ــیابی خ ــیوه های ارزش ــوزش و ش ــای آم روش ه
خصوصیــات خودشــکوفایی و رفتارهــاي آن تنظیــم و اجــرا کننــد. 
تبدیــل توانایــی هــاي بالقــوه افــراد بــه اعمــال کیفــی شــخصی، 
توجــه بــه نیازهــاي شــناختی و عاطفــی و ســرانجام دســت یافتــن 
ــد  ــهیل رش ــل و تس ــتقالل رأي و عم ــکوفایی و اس ــود ش ــه خ ب
همه جانبــه و رســیدن بــه توانایــی خودســنجی بایــد در برنامه هــای 

ــده شــود ]5[. آموزشــی گنجان
نقــش اســاتید و مربیــان در آمــوزش تئــوری و بالینــی دانشــجویان 
امــری بدیهــی بــوده و آن هــا بــا داشــتن تجــارب آموزشــی، عملــی 
و احســاس مســئولیت نقــش مهمــی در موفقیت آمیــز بــودن 
ــان  ــن مربی ــد ]6،7[. همچنی ــتاری دارن ــجویان پرس ــوزش دانش آم
پرســتاری از ایــن نظــر کــه به عنــوان الگــو در شــکل گیری 
ــادی  ــد، از اهمیــت زی ــر بســزایی دارن رفتارهــای دانشــجویان تأثی
ــال  ــراي انتق ــده ب ــه  ش ــرد پذیرفت ــوري راهب ــد. الگومح برخوردارن
از مربیــان پرســتاري بــه  نگرش هــا و رفتارهــاي حرفــه ای 
ــه از  ــجویانی ک ــان و دانش ــه مربی ــت ]8،9[. هم ــجویان اس دانش
ــی  ــوان روش ــه  عن ــد، از آن ب ــتفاده کرده ان ــوري اس روش الگومح
ــتاد  ــن اس ــل بی ــد ]10[. تعام ــاد می کنن اثربخــش و لذت بخــش ی
و دانشــجو بســیار حائــز اهمیــت اســت چــرا کــه اصــواًل تدریــس 
ــم  ــرد. معل ــام می گی ــدرس انج ــر و م ــویه فراگی ــل دوس ــا تعام ب
ــف،  ــات، عواط ــد، تجربی ــأ کار نمی کن ــده در خ ــوان یاددهن به عن
ــن  ــل بی ــس و تعام ــه  نف ــاد ب ــزش، اعتم ــا، انگی ــش، مهارت ه دان
ــر  ــرار دارد همگــی ب ــه وي در آن ق ــري ک ــط یادگی ــم و محی معل
ــن  ــد ]11[. در روش هــای تدریــس نوی ــر دارن ــم تأثی عملکــرد معل
تأکیــد بــر همــکاري و مشــارکت بیــن مربــی و دانشجوســت. نقش 

ــش مربوطــه نیســت ]12[. ــال دان ــط انتق معلمــان فق

مختــاری و همــکاران )1393( تحقیقــی بــا عنــوان تبییــن فراینــد 
الگومحــوري در آمــوزش دانشــجویان پرســتاري: ارائــه مــدل 
ــوری رشدبخشــیدن و الگوشــدن انجــام  ــر تئ ــی ب ــردي مبتن کارب
ــد الگومحــوري  ــه فراین ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــد ]13[. ای داده ان
به طــور ناخــودآگاه، غیــرارادي، پویــا و داراي رونــد پیشــرونده 
مثبــت در راســتاي تســهیل رشــد همه جانبــه دانشــجوي پرســتاري 
در حــال رخ دادن اســت. همچنیــن  در ایــن مطالعــه، راهبردهایــی 
جهــت تســهیل رشــد فــردی دانشــجویان در ســه بعــد عقالنــی، 

ــان  شــده اســت.  عاطفــی و معنــوی  بی
رشــد عاطفــی یعنــی ارتقــای حــس همدلــی، اعتمــاد و شایســتگی 
ــه  ــران ]14[ ک ــش دیگ ــرش نق ــران و پذی ــا دیگ ــات ب در ارتباط
ــد  ــد ]15[. رش ــک کن ــه کم ــرد و حرف ــاي ف ــه ارتق ــد ب می توان
ــت«  ــت مثب ــای حــس هوی ــر«، »الق ــا »ارتباطــات مؤث ــی ب عاطف
ــالت  ــق »تعام ــی از طری ــران« یعن ــه دیگ ــدن ب ــق ورزی و »عش
ــد  ــف رش ــه تعری ــه ب ــا توج ــر اســت ]9[. ب اثربخــش«، امکان پذی
ــدا    ــز اهمیــت پی ــری نی ــه در آمــوزش و یادگی ــن مقول عاطفــی، ای
مــی کنــد زیــرا بــه نظــر مــی رســد ایــن ســه جزء)ارتبــاط، هویــت 
ــه اهــداف  ــر در دســتیابی ب مثبــت و عشــق ورزی( از عوامــل موث

ــتند ]14[. ــی هس آموزش
ایــن مطالعــه باهــدف بهبــود رشــد عاطفــی دانشــجویان پرســتاری 
ــد.  ــام ش ــدن انج ــیدن و الگوش ــد بخش ــه رش ــر نظری ــی ب مبتن
بــا  از همفکــری و مصاحبــه  ایــن مطالعــه  ازآنجایی کــه در 
ــاتید و  ــامل اس ــی ش ــط واقع ــوع و در محی ــر در موض ــراد درگی اف
ــات و مشــکالت درک شــده توســط  ــورد تجربی دانشــجویان در م
ایشــان در زمینــه رشــد عاطفــی، بهــره گرفتیــم از رویکــرد کیفــی 

ــد. ــتفاده ش ــارکتی( اس ــی مش ــدام پژوهش )اق

روش کار
ــط  ــود. محی ــارکتی ب ــی مش ــدام پژوه ــک اق ــر ی ــه حاض مطالع
ــه  ــود. جامع ــج( ب ــکی بقیهّ اهلل)ع ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش پژوه
پژوهــش، اعضــای هیئت علمــی و تمامــی دانشــجویان پرســتاری 
ورودی بهمــن 93 دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــهّ اهلل )عــج( بودنــد. 
ــان  ــودن، مهم ــل ب ــه تحصی ــاغل ب ــجویان ش ــار ورود دانش معی
نبــودن، آشــنا بــودن بــا شــرایط رابطــه اســتاد راهنمــا و دانشــجو 
و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه بــود. معیــار ورود اســاتید عبــارت 
ــودن دانشــجویان ورودی بهمــن 1393 و  ــود از: اســتاد راهنمــا ب ب
ــر  ــداد دانشــجویان ســی نف ــه. تع ــکاری در مطالع ــه هم ــل ب تمای
ــر از اســاتید و  ــود و 9 نف ــرد ب ــر م ــر زن و 26 نف شــامل چهــار نف
مربیانــی کــه بــه  عنــوان منتــور یــا راهنمــای دانشــجویان معرفــی 
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شــده بودنــد و تمایــل بــه همــکاری در انجــام پژوهــش داشــتند، 
وارد مطالعــه شــدند. بــا وجــود اینکــه انتخــاب اســاتید بصــورت در 
دســترس بــود، اســاتید مشــارکت کننده از نظــر ســابقه کار و مقطــع 
ــایی  ــتند. در گام شناس ــوع داش ــی تن ــش تحصیل ــی و گرای تحصیل
ــه اعضــای  ــا مراجعــه حضــوری ب و تعییــن مشــکل، پژوهشــگر ب
هیئــت علمــی و ارائــه توضیحــات در ارتبــاط بــا پژوهــش و جلــب 

همــکاری آنــان، زمــان مناســب را بــرای انجــام مصاحبــه در محــل 
کار آنــان تعییــن کــرد.

ــکل،  ــف مش ــه تعری ــار مرحل ــامل چه ــی ش ــدام پژوه روش اق
ــه  ــه ب ــن مطالع ــه در ای ــت ک ــیابی اس ــرا و ارزش ــزی، اج برنامه ری

ــد. ــام ش ــدول 1( انج ــورت )ج  ص

جدول 1. خالصه ی روش انجام کار در مراحل مختلف

مراحل اقدام 
پژوهشی مشارکتی

روش تحلیلمراحل انجام کارمرحله ی پژوهش

شناسایی و تعیین 
مشکل

بررسی وضعیت رشد عاطفی 
دانشجویان پرستاری
)تشخیص مشکل با 

اولویت بندی آن(

الف- بررسی میزان رشد عاطفی دانشجوی کارشناسی پرستاری )قبل 
تحلیل کمیاز تغییر(

ب- بررسی دیدگاه ها و تجربیات اعضای هیئت علمی در مورد 
تحلیل محتوای کیفی هدایت شدهراهکارهای رشد عاطفی دانشجویان پرستاری )مصاحبه ی انفرادی(

ج- بررسی دیدگاه های دانشجویان کارشناسی پرستاری در مورد 
راهکارهای رشد عاطفی دانشجویان پرستاری )بحث متمرکز گروهی، 

بحث متمرکز گروهی غیررسمی(
تحلیل محتوای کیفی هدایت شده

برنامه ریزی
ارائه ی راهکارهای بهبود 
رشد عاطفی دانشجویان 

پرستاری

تشکیل جلسه با اعضای تیم تحقیق 
مرور متون مرتبط برای استخراج راهکارهای بیشتر

استخراج و رتبه بندی طبقات و 
درون مایه ها 

تدوین راهکارهای اجراییاجرا

الف-ایجاد گروه تلگرامی جهت ارسال پیام ها و ویدئوهای مرتبط با 
رشد عاطفی برای دانشجویان

ب- تهیه و در اختیار قرار دادن خالصه از کتاب شادمانی درونی برای 
دانشجویان و اساتید

ج-تهیه و در اختیار قرار دادن ویدئوهای انگیزشی مرتبط با موضوع 
رشد عاطفی برای دانشجویان و اساتید

-

بررسی وضعیت رشد عاطفی ارزشیابی
تحلیل کمی داده هابررسی رشد عاطفی دانشجوی کارشناسی پرستاری )بعد از تغییر(دانشجویان پرستاری

ــث در  ــکل، دو جلســه بح ــن مش ــایی و تعیی ــه شناس در مرحل
ــرای دانشــجویان پســر )6  ــه ب گــروه متمرکــز به صــورت جداگان
ــرای دانشــجویانی کــه اعــالم آمادگــی  نفــر( و دختــر )3 نفــر( ب
بــرای شــرکت در بحــث داشــتند، تشــکیل شــد. بحــث بــا ایــن 
ــه  ــد ب ــور می توانن ــگاه چط ــاتید و دانش ــد: »اس ــاز ش ــؤال آغ س
ــگرانه  ــؤاالت کاوش ــا س ــد ب ــد؟ » و بع ــک کنن ــما کم ــد ش رش
ــم. در  ــت آوردی ــه دس ــی را ب ــد عاطف ــا رش ــط ب ــات مرتب تجربی
طــی بحــث گاهــی موقعیتــی فراهــم شــد کــه ســؤاالت کنکاشــی 
ــری  ــا بهره گی ــی پژوهشــگر ب )Probing( پرســیده شــود. از طرف
ــل  ــاب )Reflection( و نق ــل بازت ــه مث ــای مصاحب از مهارت ه
بیــان )Paraphrasing( و جمــالت پیگیری کننــده مثــل »بیشــتر 
ــان  ــد، منظورت ــال بزنی ــک مث ــن ی ــراي م ــد، ب ــح دهی توضی

ــی داد. ــام م ــتری انج ــی های بیش ــت؟« بررس چیس
در مرحلــه شناســایی و تعییــن مشــکل، بــا هــدف بررســی 

مــورد  در  هیئــت  علمــی  اعضــای  تجربیــات  و  دیدگاه هــا 
ــاتید  ــا اس ــتاری ب ــجویان پرس ــی دانش ــد عاطف ــای رش راهکاره
مصاحبــه گردیــد. مصاحبه هــا بــا اســاتید حتی االمــکان در 
ــه دارای فضــای فیزیکــی مناســب ازنظــر  ــی ک ــود مرب ــاق خ ات
بی ســروصدا بــودن انجــام و ضبــط می شــد. مــدت  زمــان 
مصاحبه هــا به طــور متوســط 40 دقیقــه و تعــداد مصاحبه هــا 
ــاده  ــت پی ــه  دق ــده ب ــای ضبط ش ــام مصاحبه ه ــود. تم ــورد ب 5 م
ــذاری وارد و  ــرای کدگ ــزار MAXQDA-10 ب ــدند و در نرم اف ش

ــدند. ــل ش ــی تحلی ــوی کیف ــل محت ــرد تحلی ــا رویک ب
قبــل اجــرای اقــدام پژوهــی، بــرای انــدازه گیــری رشــد عاطفــی 
ــول  ــورد قب ــی م ــی و پایای ــا روای ــنامه ای ب ــجویان پرسش دانش
ســاخته شــد. بــرای تهیــه پرسشــنامه از ابزارهــای موجــود 
مرتبــط بــا موضــوع رشــد عاطفــی و متــون مرتبــط بــا موضــوع، 
اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه 21 ســوال و هــر ســوال 6 گزینــه 
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داشــت کــه نمــرات هــر دانشــجو از 21 تــا 126 مــی توانــد باشــد 
ــر را نشــان مــی دهــد.  ــر، رشــد عاطفــی باالت کــه نمــرات باالت
پرسشــنامه چهــار حیطــه هویــت مثبــت بــا 7 ســوال، اعتمــاد بــه 
ــا 5  ــزه  ب ــوال و انگی ــا 4 س ــر ب ــاط موث ــوال، ارتب ــا 5 س ــس ب نف
ســوال دارد. نحــوه ســاخت و ارزیابــی پرسشــنامه در جــای دیگــر 
ــنامه،  ــن پرسش ــتفاده از ای ــا اس ــت ]16[. ب ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب
ــدای  ــار در ابت ــک ب ــان )ی ــجویان در 4 زم ــی دانش ــد عاطف رش
ــاه  ــان م ــه )آب ــار در طــول مطالع ــاه 1394(، دو ب مطالعه)اســفند م
1395 و خــرداد مــاه 1396( و یــک بــار در انتهــای مطالعه)بهمــن 
ــن و انحــراف  ــج بصــورت میانگی ــاه 1396( ســنجیده شــد. نتای م

ــد. ــار محاســبه و گــزارش گردی معی
قبــل از شــروع مطالعــه، مجــوز انجــام مطالعــه از معاونــت پژوهش 
دانشــکده و دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه اهلل )عــج( اخــذ 
گردیــد کــد اخــالق: IR.BMSU.REC.1394.142. بــه شــرکت 
ــه  ــه و محرمان ــودن در مطالع ــاری ب ــه اختی ــدگان در مطالع کنن

ــد.  ــان گردی ــات بی ــدن اطالع مان

یافته ها
ــه  در ابتــدای مطالعــه میانگیــن نمــرات هویــت مثبــت، اعتمــاد ب
نفــس، ارتبــاط موثــر، انگیــزه و نمــره کل رشــد عاطفــی بــه ترتیب 
و 90/9±18/9   22/3±4/7 ،18/0±4/4 ،22/5±5/4 ،28/1±6/5
بدســت آمــد. بــا توجــه بــه حداکثــر نمــره قابــل اکتســاب )نمــره 
126(، دانشــجویان بطــور متوســط حــدود 71 درصــد نمــره کامــل 
را کســب کردنــد و بــه نظــر انجــام اقداماتــی بــرای افزایــش رشــد 

عاطفــی نیــاز بــود.   
ــز  ــای متمرک ــا و بحث ه ــه مصاحبه ه ــل اولی ــاس تحلی ــر اس ب
گروهــی 413 کــد بــه دســت آمــد و درون مایه هــای به دســت آمده 
ــود  ــر در بهب ــل مؤث ــه ی عوام ــرکت کنندگان در زمین ــخ ش از پاس
رشــد عاطفــی دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه بقیــه اهلل مشــخص 
شــد کــه شــامل ایــن مــوارد بودنــد: »عوامــل مربــوط بــه 
دانشــجو«، »صالحیت هــای معلمــی«، »عوامــل ســازمانی« و 

ــکل1( ــازمانی«. )ش ــل  فراس »عوام

 

شکل 1:  درون مایه های استخراج شده

نتایج تغییرات رشد عاطفی در دانشجویان در طول زمان های 
مختلف مطالعه در )جدول1( نشان داده  شده است. 

همان طور که در این جدول مشاهده می شود هم در نمره 
کل و هم در ابعاد رشد عاطفی نمرات افزایش داشته اند.                                                                    
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جدول 1: میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد رشد عاطفی در زمان های مختلف مطالعه در دانشجویان

بهمن ماه 1396خردادماه 1396آبان ماه 1395اسفندماه 1394زمان

22271725تعداد نمونه
ابعاد رشد عاطفی

5/4 ± 6/931/2 ± 5/630/5 ± 6/529/2 ± 28/1هویت مثبت
3/7 ± 3/923/4 ± 4/524/7 ± 5/423/5 ± 22/5اعتمادبه نفس
2/2 ± 3/719/6 ± 3/018/5 ± 4/418/2 ± 18/0ارتباط مؤثر

2/8 ± 4/724/0 ± 4/022/5 ± 4/722/3 ± 22/3انگیزه
11/8 ± 15/998/1 ± 14/596/2 ± 18/993/3 ± 90/9نمره کل رشد عاطفی

بحث
هــدف مطالعــه حاضــر بهبود رشــد عاطفــی دانشــجویان پرســتاری 
مبتنــی بــر نظریــه رشــد بخشــیدن و الگوشــدن بــود. نتایــج مطالعه 
ــی  ــاد رشــد عاطف نشــان داد کــه هــم در نمــره کل و هــم در ابع

نمــرات دانشــجویان افزایــش داشــت.
ــر اســاس مــدل جامــع مراقبت هــای بهداشــتی، انســان ها دارای  ب
ابعــاد زیست شــناختی، اجتماعــی، روان شــناختی و معنــوی هســتند. 
محققیــن در آمــوزش پرســتاری، بایــد یادگیــری پنهــان راکــه بــه 
ــداول و معمــول آموزشــی  ــه هــای مت ــا برنام ــان ب  طــور هــم  زم
همــراه هســتند، تائیــد کننــد. آن هــا همچنیــن بایــد بتواننــد رشــد 
انســانی در ابعــاد مختلــف را در دانشــجویان ترویــج و تســهیل کنند. 
ــی  ــد در زندگ ــیده باش ــل رس ــی کام ــد عاطف ــه رش ــه ب ــردی ک ف
ــران را دارد  ــا دیگ ــح ب ــاط صحی ــراری ارتب ــی برق ــی توانای اجتماع
ــز  ــران را نی ــود و دیگ ــال خ ــئولیت در قب ــرش مس ــی پذی و توانای
ــواه  ــت؛ خودخ ــق اس ــران موف ــا دیگ ــل ب ــد و در تعام ــدا می کن پی
ــط  ــرایط و محی ــا ش ــق ب ــی تطبی ــت و توانای ــور نیس و خودمح

ــش را دارد ]17[. پیرامون
قدمــی و همــکاران ]18[ نشــان داده اند کــه از دیدگاه دانشــجویان، 
بعضــي ویژگــي هــاي آموزشــي اســتاد کــه نمایانگــر مهــارت هاي 
ــي و  ــاي اخالق ــي ه ــي ویژگ ــن بعض ــت و همچنی ــس اوس تدری
فــردي کــه نشــانگر روابط انســاني اســت در برقــراري ارتبــاط موثر 
نقــش دارنــد. همچنیــن تعامــالت اســتادان و دانشــجویان بــا میزان 
ــک رابطــه  ــرون و درون فضــای آکادمی ــا در بی ســرمایه های آن ه
مثبــت و معنــاداری دارد ]19[. در مطالعــه حاضــر دانشــجویان بطور 
متوســط حــدود 71 درصــد نمــره کامــل را کســب کردنــد و بــه نظر 
انجــام اقداماتــی بــرای افزایــش رشــد عاطفــی نیــاز بــود. بــا توجــه 
ــل  ــز گروهــی، عوام ــا و بحث هــای متمرک ــل مصاحبه ه ــه تحلی ب
مؤثــر در بهبــود رشــد عاطفــی دانشــجویان پرســتاری شــامل ایــن 
ــای  ــجو«، »صالحیت ه ــه دانش ــوط ب ــل مرب ــود:« عوام ــوارد ب م

معلمــی«، »عوامــل ســازمانی«و عوامــل فــرا ســازمانی«. 

راهکارهــای بدســت آمــده بــرای بهبــود رشــد عاطفی دانشــجویان 
ــاز، حفــظ کرامــت،  ــاط ب ــرام، ارتب ــر احت ــی ب ــاط مبتن شــامل: ارتب
ســخن گفتــن شــیوا همــراه بــا شــور در کالس درس و شــوخ طبعی 
بــود. ارتبــاط مبتنــی بــر احتــرام یکــی از ضروریــات یــک آمــوزش 
موثــر اســت؛ همــه دانشــجویان نیــاز دارنــد کــه کرامــت و شــأن 
آن هــا حفــظ شــود ]20[ و بــه آن هــا احتــرام گذاشــته شــود. احتــرام 
ــت  ــش اس ــس اثربخ ــای تدری ــجو از ویژگی ه ــه دانش ــتن ب گذاش
ــتاد  ــجو و اس ــن دانش ــز بی ــاط احترام آمی ــه ارتب ]21[ و درصورتی ک
ــات نشــان  ــد. مطالع ــه مخاطــره می افت ــوزش ب ــرار نشــود، آم برق
داده انــد کــه اســاتید برتــر بــه دانشجویانشــان احتــرام می گذارنــد، 
ــد، در دانشجویانشــان  ــه آن هــا دارن احســاس مســؤولیت نســبت ب
ــخصی را  ــوم ش ــدي و مفه ــد و خودکارآم ــزه می کنن ــاد انگی ایج
 )1999( Andrews and Wallis .ــد ــا می دهن ــجویان ارتق در دانش
ــوب،  ــور خ ــدي منت ــخصه های کلی ــه از مش ــد ک ــان می کنن اذع
احتــرام و مهارت هــای بیــن فــردي اســت ]12[. همچنیــن احتــرام 
ــه  ــد ب ــورد و تعه ــو، بازخ ــازي، گفتگ ــه، الگوس ــرش دو طرف و پذی
ــپتورها  ــس پرس ــاي تدری ــی و راهبرده ــري حمایت ــال یادگی دنب
ــود ]22[.  ــجویان می ش ــس دانش ــه  نف ــاد ب ــش اعتم ــب افزای موج
همچنیــن خشــنودي معلــم از کار خــود می توانــد بــه دلیــل حفــظ 

احتــرام متقابــل باشــد ]11[.
ــتن  ــجویان، داش ــخصیت دانش ــی از ش ــا آگاه ــر این ه ــالوه ب ع
ــا دانشــجو ضــروري اســت.  ــالم ب ــات س ــاري و ارتباط ــات رفت ثب
مــرور منابــع نشــان مــی دهــد کــه بــراي برقــرار کــردن تعامــالت 
مؤثــر و احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران، فــرد بایــد داراي ســالمت 
روان باشــد ]23[. اگــر اســتاد از دانشــجویانش انتظــار احتــرام دارد، 
داشــتن ثبــات رفتــاري مهــم اســت. دانشــجویان نیــاز دارنــد کــه 
ــاري  ــه انتظ ــا چ ــق از آن ه ــور دقی ــه  ط ــه و ب ــه همیش ــد ک بدانن
دارنــد و نبایــد بــراي آن هــا ســؤال باشــد کــه اگــر بــه انتظــارات 
دسترســی پیــدا نکننــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ ثبــات رفتــاري 
ــه  ــد ک ــجو می دان ــه دانش ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــس ب در تدری
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اســتادش چــه انتظــاري دارد ]14[. اصــواًل شــفاف عمــل کــردن 
در فرایندهــاي مختلــف آمــوزش الزمــه تدریــس اثربخــش اســت 
]11[. دانشــجویان در یــک کالس باثبــات، احســاس امنیــت 
ــز  ــت، تمرک ــم اس ــه مه ــر آنچ ــد ب ــن رو می توانن ــد و ازای می کنن
کننــد نــه بــر این کــه خلــق معلــم در آن روز خــاص چگونــه اســت. 
دانشــجویان بــه اســاتید بی ثبــات احتــرام نمی گذارنــد و بــا اســاتید 

ــد ]14[.  ــم مشــکل واقعــی دارن ــر مالی غی
ســخن گفتــن شــیوا همــراه بــا شــور و هیجــان مربیــان الگــو در 
کالس درس، نشــانه برتــري آن هــا در آمــوزش و داشــتن انگیــزه 
ــی از  ــان یک ــیوایی بی ــد: ش ــی گوین ــن م ــع چنی ــه مناب ــت ک اس
مهمتریــن خصوصیــات یــک اســتاد خــوب دانشــگاهی از دیــدگاه 
دانشــجویان اســت ]24[ از نظــر روانــی شــوخی را بــا عــزت  نفــس، 
خالقیــت، تفکــر جانبــی، انعطاف پذیــری، خلــق مثبــت ]25[
ــد کاهــش افســردگی  ــر مانن ــی دیگ ــت روان ــکات مثب ــی ن و برخ
مرتبــط دانســته انــد ]13,26[. از نظــر اجتماعــی، شــوخ طبعی 
باعــث بهبــود مهارت هــای بیــن فــردي و یافتــن منابــع حمایتــی و 
ــش  ــوزش افزای ــا آم ــوان ب دوســتان می شــود، شــوخ طبعی را می ت

 .]25[ داد 
ــاط  ــت، ارتب ــت مثب ــای هوی ــی در حیطه ه ــد عاطف ــرات رش نم
مؤثــر و انگیــزه و همچنیــن نمــره کل رشــد عاطفــی دانشــجویان 
پرســتاری در زمان هــای مختلــف نســبت بــه قبــل افزایــش نشــان 
ــه طــوری کــه در طــول دو ســال، نمــره کل رشــد عاطفــی  داد ب
ــه  ــی ک ــت. در دنیای ــش یاف ــه 97/9 افزای ــجویان از 90/9 ب دانش
ــده و  ــده ای پیچی ــور فزاین ــه ط ــا ب ــش روی م ــای پی ــش ه چال
درونــی هســتند و بــه نظــر مــی رســدکه راه حــل هــای جهانــی به 
محدودیــت رســیده انــد، اقــدام پژوهــی مــی توانــد منجــر بــه درک 
نوآورانــه و پاســخ هــای منطقــی شــود ]27[. در مــورد رشــد عاطفی 
نیــز بــا توجــه بــه پیچیدگــی و درونــی بــودن ایــن موضــوع نیــاز به 
راهکارهــای نوآورانــه و برخاســته از متــن بــود. اقــدام پژوهــی کــه 
ــرای محققــان آموزشــی و مدرســان  ــه عنــوان روشــی جــذاب ب ب
بــه منظــور بهبــود کیفیــت فراینــد آموزشــی در کالس هــای درس 
بــه کار مــی آیــد ]28[، مــورد توجــه محقــق قــرار گرفــت تــا  بــا 
پیــروی از چرخــه هــای اقــدام پژوهــی ابتــدا بــه تبییــن مشــکل و 
ــه ارزشــیابی و تاثیــر  ســپس برنامــه ریــزی و اقــدام و در پایــان ب
اقدامــات انجــام یافتــه بــر رشــد عاطفــی دانشــجویان بپــردازد. در 
ــه  ــن مطالع ــدام پژوهشــی در ای ــای اق ــودن گامه ــا پیم ــت ب نهای

رشــد عاطفــی دانشــجویان افزایــش قابــل توجهــی یافــت.
اعتمــاد بــه نفــس رکنــي اساســي در ســالمت روان  و رشــد عاطفی 
ــوص  ــه خص ــان، ب ــرد انس ــر عملک ــه ب ــود ک ــي ش ــوب م محس
ــد  ــات نشــان داده ان ــر مــي گــذارد. مطالع عملکــرد شــغلي او تاثی

کــه ابــراز وجــود تاثیــر زیــادي بــر بهبــود و ارتقــا اعتمــاد بــه نفــس 
دانشــجویان دارد ]29،30[. دانشــجویان بــا شــرکت در جلســات هم 
ــا اســاتید، مســئوالن دانشــکده و دانشــگاه، شــرکت در  اندیشــی ب
اردو هــا بــه همــراه اســاتید مــی تواننــد ابــراز وجــود کننــد و اعتماد 
بــه نفــس آنهــا بهبــود مــی یابــد و در نهایــت رشــد عاطفــی شــان 
افزایــش مــی یابــد. همچنیــن خوانــدن کتــاب و دیــدن ســخنرانی 
هــای انگیزشــی مــی توانــد در رشــد فــردی اســاتید و دانشــجویان 
ــود  ــی دانشــجویان را بهب ــد عاطف ــت رش ــذارد و در نهای ــر بگ تاثی
ــزان  ــا می ــتادان و دانشــجویان ب ــالت اس ــه تعام ــرا ک ببخشــد، چ
ــک رابطــه  ــرون و درون فضــای آکادمی ــا در بی ســرمایه های آن ه

ــاداری دارد ]19[.  مثبــت و معن
محدودیــت مطالعــه حاضــر ایــن بــود کــه بعلــت کــم بــودن تعــداد 
نمونــه و تفــاوت تعــداد نمونــه در مراحــل مختلــف انــدازه گیــری 
ــم  ــاری فراه ــای آم ــون ه ــتفاده آزم ــکان اس ــی، ام ــد عاطف رش
ــه  ــرات ب ــرل، نســبت دادن تغیی ــود گــروه کنت ــن نب نشــد. همچنی

مداخــالت انجــام شــده را مشــکل مــی کنــد.

نتیجه گیری
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه رشــد عاطفــی 
نمــرات دانشــجویان بــا مداخــالت موثــر افزایــش مــی یابــد. لــذا 
به کارگیــری اقداماتــی در جهــت بهبــود رشــد عاطفــی ماننــد ایجاد 
محیــط مناســب بــرای تعامــالت موثــر بیــن اســاتید و دانشــجویان 
و کمــک در جهــت افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و انگیــزه در 
ــجویان  ــی دانش ــد عاطف ــود رش ــه بهب ــد ب ــجویان، می توان دانش
ــات و  ــان و امکان ــه زم ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــک کن کم
صــرف هزینــه بــرای انجــام اقدامــات، بایــد زیرســاخت های 
ــت در  ــد اس ــه امی ــد ک ــم آی ــم فراه ــن مه ــت ای ــب در جه مناس
برنامه ریزی هــای کالن ایــن رشــته مدنظــر قــرار گیــرد. پیشــنهاد 
ــن  ــی در ای ــاهد دار تصادف ــه ای ش ــات مداخل ــردد مطالع ــی گ م

ــد. ــی بدســت آی ــواهد کاف ــا ش ــرد ت خصــوص صــورت گی

سپاسگزاری
ــی  ــری تخصص ــه دکت ــان نام ــج پای ــی از نتای ــه بخش ــن مقال ای
پرســتاری در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیه اهلل 
ــه  ــا کــد اخــالق IR.BMSU.REC.1394.142 ب ــود و ب )عــج( ب
تصویــب رســیده اســت. از تمامــی اســاتید و دانشــجویان مشــارکت 

کننــده در مطالعــه سپاســگزاری مــی کنیــم.

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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